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(శ్రీమత్పరమహంస పరి_వాజకాచార్యవర్య 

(శ్రీమచ్చంకరభగవత్పాద (ప్రతిష్టిత 

(శ్ఫీకాంచచీ కామకోటి పీఠాధివ జగద్గురు 

శ్రీమచ్చం[దశేఖోం[ద సరస్వతీ శ్రిపొదై 8 

కియతే నారాయణస్న తిః 

ధర్మానుషై నుష్టూపనార్థ మేవ ధృతిళరిరన్య భ గవ సతాం 

శ్రీరామచందస్య చరిత |పతిపాడన వ్యాడన స 'త్పు తక _ర్వవ్యం, 

(స్రీణాం పాతి(వత్యమ్, |భాతన్గాణాం పరస్పర [ పేమ, రాజ్ఞ 8 

(పజాపరివాలన రీతిః, సత్యస్య మహిమా ఇత్యాదిన్ సద్దర్మాన్ 

'కాంతాసమ్మితతయా ఉపదిళన్ (శీ రామాయణాఖ్యః: 

ఇతిహోసః భార లేవ అనితర సాధారణం స్థాన మావవాతి, 

అ స్యెతిహాస తల్లజన్య సంస్కృతపరి చయరహి తానా మాం|ధ 

భాషూజ్జానాం సుల భార్థ బో ధానుకూలతయా 

సింహాపురీ వాస్త మ్యెన మామిడిపూడి (శీరామకృ మేన సరళయా 

రిత్యా లభలితపదగుంఫనపూర్వకం రచికః నముచితోఒయ మను 

వాదః పఠిత్యూణాం (శీ రామచర్మదభ క్తి|పవర్గకో 

భూయాది త్యాశాన్మ హే 

విజయ య్యాతాస్థానం | 

నూ౦బఐబల్ + నారాయణ 

వికారి శ్రావణశుద్ద చతుర్దశ | 

అల ఠా 

స్మృతీ 



చనా పను? 

స
న
 



డొడీ 
జొ 

స్స 
న 

గా 

ye 

fa 

12 

| 
ట్స్ ల ళం 

స్త్ సై 

2 6 తి 

టె 

2 3 2 ao 

3 

త్ 
sw 2 స 

2 



శ్రీరస్తు 

శ్రిమద్వార్మీకి రామాయణ కథామృతము 

వచన కావ్యము 

ఇది నెల్లూరు పురవా _స్రవ్యులు (ప్రసిద్ద న్యాయవాదులు నగు 

(శ్రీ) మామిడిపూడి రామకృప్ణయ్యగారు రచించియున్న వారు. ఇది గద్య 

రూపము నొంది నడుమ నడువు వాల్మీకుల పద్యములంగూడి వద్యమువలె 

హృద్య మగుచున్నది. ఈ కూర్పు సువర్షహారమున మణులు చేర్చి కూర్చి 

నట్లు గానవచ్చి మెచ్చు హౌచ్చిల్ల “జేయు చున్నది... లల లలల 

ee కొన్ని తెలుంగు పుస్తకములలో మూలములోని మెజు (గులు 

లోపించుటలు గానవచ్చును గాని యీ పు స్తకమునం దట్టుగాక ఆయా 

పుజుంగు లన్నియు విన్ననువొప్పం జప్ప(బడియున్న వి, 

ఈ రచన నాతికఠిన మృదుమధురముగా మనోవారముగా నున్నది. 

2౪ కొవీగా రీ [గంథము అచిర కాలములో ముదించి,. ఆంధ 

లోకోపకారము గావింతురుగాక యని కోరుచున్నాను. 

మకామ్ | ఇట్లు, 
a 9 

నెల్లూరు! (లోపొద కృృనయూ రికా (స్త్రి 

111.60 ఆం ధ్రప్రభుత్వాన్తాన కవి. 
ea 
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| శ, రామాయనమః 

విజపి 
ర్లు అజాత 

శ్రీరాముడు మా యిలువేల్చు. మా పితృపితామహులు గీర్వాణభాషా కోవిదులు. నా పూర్వ 

పుణ్య పశమున శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణమును అనేక పర్యాయములు పారాయణము 
చేయు భాగ్యయు నా కొదవినది. 

1 

నేను వ్చత్తిచే న్యాయవాదిని, విశాంతి చేశలయందు మా న్యాయవాది సంఘ భవనమున 

రామాయణ ఘటములలో కొన్నింటినిగూర్చి నేను ముచ్చటించుటయు నా మిత్రులు శ్రద్దా 
. (on) > 

భక్తులతో వినుటయు పలుమారు జరుగుచుండినది. అట్లు కూరిమితో వారు వినుటకు 

రు కాదు. రామాయణ కథ ఆద్యం 

తము నెల్లూరి పౌరులకు చేను నా మాటలతో చెప్పి వినిపింపవలయు సని (పోత్సహించిరి. 

కారణము వారికి నాపేగల పేమాఫినూనములే = వినుట 
యై 

గ అహం ట్ జ్య. > లో జర వ్ శ ఆగ > ణి చః (పోత్సాప కులల్ొ ముఖ్యులు గ్రేయుతులు మోచర్ల రామకృష్ణక ఏ, గుణ్ణం సుబహ్మణ్య౦, 

కోట శ్రీనివాసరావు, నేలనూతుల ప్రక కృష్ణమూర్తి గారు. నా శ కిననురతలను తెలిసికొనిన 
అటి a) అజటి ఢి 

వాడ నైనను మిత్రుల మాటలు (తోసిపృచ్చడాలక, నేను నెల్లూరు ఫండ్ ఆఫీసు హాలులో 
ఎనిమిది దినములు ఉపన్యాసములు చెప్పి రామాయణ కథా కథనము పూర్తి చేసితిని. 

నా యుపన్యాసములను సృ స్తక రూపమున (ప్రచురించినమెడల ఆంధధదేశమున కంతటికిని 
ఉపయోగకరముగా నుండునని ఊదిపలికి నా మతులు ఈ (గ్రంథరచన కు నన్ను (పేరించిరి, 

భగసిదనుగ్రహమున (గంథరచన పూర్తి మైనది. 

-- ఈ (గంథమునకు ఇస్పటి యా రూపమును తెచ్చిన వారు “సరనకవి" “సాహిత్యరత్న' 

(శ్రీ మోచర్ల రామకృష్ణయ్య. వారికి నే నెంతయు కృతజ్రుడను. ఈ (గ్రంథమును లక్షి U 
నా మిత్రుడు నీ గేలనూతుల (్రీకృష్ణమూ ర్తి ఆంగ్లభాషలోనికి హృద్యముగా అనువదించి 
యున్నారు. ఆ యనువాదము అచిరకాలమున ముదిత మై (పకటిత మగునట్లు భగవంతు 

మ ళు 

డను[గ్రపిాంచునని విశ్వసించుచున్నాను, 

శ 

శః రచన న్ రా రామాయణము ననుసరించిడదు కావింసబశినది, అయా 

గ 

యం 

ఈ q 

ax ఈ {ts aq బ్ర ల గా 

నే 

శ్రీనివాసరావు, నేలనూతుల కృష్ణమూర్తి వార్తను కూడి 
క్స్ 
ఠాధిప 

దున్న నూందిల్ [గ్రామము న శ్రీవారి . కరన భాగ్యము మాకు లభించెను. 
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ఆ సందర్భమున మా రామకృష్ణకవి రచించి [శ్రీవారి సన్నిధిలో చదివిన ప్రార్థనా 

పద్యరత్నముల నిందు పొందుపరచుచున్నాను. 

కలలో నెచ్చెలి కొంచ(గల్లిన భవ త్క_ల్యాణగూపంబు మి 

తుల మీ నల్వుర మొక్క-తూరి కని సంతోషింపగా నెంచి, య 
గలపుం గొతుక మూని పచ్చితిమి =మీ కారుణ్య సంపూర్ణ ని 

రల దృష్టిం దిసరింప(జేయపలయుకా మాపై ( బరివ్రాణ్మణీ : 

భవతాపఘ్నము మీ సుదర్శనము లబ్బంబయ్యె, రామాయణ 

శ్రపణైక వ్యపసాయ కారణముగా, బహ్మణ్యమూ ర్ర రీ సదా 

శివ సారూప్యవిరాజమాన నిగమ (శ్రీరాశి మా నల్వురకళా 

భవ దాశీ సృుమసౌరభ్మపభపసంపన్మాన్యుల౯ా జేయవే | 

మా మి[తుం డగు రామకృష్ణుండు రఘుమ్మెకాంతు చారిత్రమున్ 

సామోదంబుగ భక్తి సంభరిత దీక్షం బూని గద్యంబుగా 

సీమం బొప్ప రచించి భక్తులకు విన్చించెకా (బసాదింపుమీ 

స్వామీ తత్కతి మీ యనుగహ కటాక్షపేమపాత్రంబుగాకా | 

ఈ పద్యములు పఠింపబడిన పిదప, నాయీ (గ్రంథము నుండి మూడు ఘట్టముల 

యందలి మూడు పట్టులను, శ్రీ కృష్ణమూర్తిగారి యాంగ్లానువాదమునుండి కొన్ని సన్నివేశము 
లను వినిపించుకొని శ్రీవారు ఆశీర్వదించినారు. శ్రీవారి 'ప్రసాదమును స్వీకరించితిమి. (శ్రీవారు 

(ప్రసాదించిన (శ్రీముఖమును కృతజ్ఞతతో ఇందు పొందుపరచుచున్నాను. 

ఈ [గ్రంథమును శ్ర మోచర్ల రామకృష్ణయ్య సింహపురి పర్ణమాన సమాజ యాజ 

మాన్యమన నెల్లూరు పురమందిరపు ఆవరణమునం దున్న (శీ శేబాల పట్టాభిరామిరెడ్డి పఠన 
మందిరము న శే. 188.58 దీ నుండి రమారమి నలుబది, దినములు చదివి వినిపించి “నెల్లూరి 

పొరులకు అత్యంతానందము చేకూర్చినారు. రామకృష్ణయ్యగారిపంటి ప్రబంధ పఠన 

రచనా ప్రవీణులు ఆం్రదేశమున ఎందరో లేరని నా యభిప్రాయము. శోతలలో కొందరు 

గ్రంథముద్రణమునకై [ద్రవ్యసాహాయ్యము చేయుటకు సంసిద్ధు లై రి. మరికొందరు ఉదా 
రులు తదుపరి కొంతవరకు సాయపడిరి. వారి కందరికి నా కృత జ్ఞత తెల్చుచున్నాను,. 

తేదీ 12.858 నాడు కృతి సమర్పణోత్సపము నెల్లూరు పుర మంధిరమున వై భవో 
పీకముగా జరిగినది. నా గురువర్యులు ఆచార్య శ్రీ మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్య. వారి. 
సతీమణి సౌభాగ్యవతి వెంకమ్మగారలు నా కృతిని అంకితము గావించుకొనుటకు సమ్మతించి 

ప్రతిగ్రహించి నన్ను. కృళతాద్ధని జేసినారు. ఆచార్యులవారు నాకు జ్యేష్ట సోదరు లగుటయే 
కొక ప్రాథమిక విద్యార్థి దశయందును కళాశాలలో చదువునప్పుడును నాకు విద్య నేర్చిన 

గురువులు. ఆ దంపతులు - నన్ను చిన్ననాటినుండియు (పేమతో పెంచి పెద్దజేసి దారికి 
శెచ్చినవారు. వా వారిరువురు పవిత్రమూర్తులు. ఈ కృతిని వారికి సమర్పింఛి “కొంతకు కొంత 
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వారి బుణము తీర్చుకొని ధన్యుడనై తినని నమ్ముచున్నాను. కృతిసనుర్చణోత్సవ సభకు 
అధ్యక్షత వహింపుడని నేను కోరిన వెంటనే నా సంప్రార్థనమును మన్నించి నెల్లూరి, 

కరుదెంచి ఏతత్సదస్సును జయాదహముగా నిర్వహించిన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు జడ్తీ. 
డీ సత్యనారాయణరాజు గారికి నా నమస్సులు. ఆనాటి సమా వేశమున . జదువబడిన 

(శ్రీ రామకృష్ణకవి కృత మైన అభినందన పద్య గంచకము నిందు. జతపరచుచున్నాను, 

ని 

(దులు శ్ర వెంకటరంగయాఖ్య విబుధుండున్ రామకృష్ణార్యు. డ్ 

ర్మిలి పర్తింతురు రామలక్ష్మణుల "పేర్మీన్ దమ్ము డన్నయ్య క్రీ 

చెలు వొప్పన్ కృతి యిచ్చుటన్ గనిన మా చిత్తంబు లుప్పొంగెడిన్. 

శుభసంధాయక మైన రామకథ నీ శుద్ధాంతరంగుండు తా 

నభిరూప స్తవనీయగద్యకృతి సేయంగల్సి పౌభ్రాత్ర సౌ 
ఎ అననే . (a) 

రభముల్ నిండగ నంకితం బొసగెి నౌరా! సత్యనారాయణ 

(పభు( డధ్యతుండుగా లభించె సభ కీ భాగ్యంబు సామాన్యమే :ః 

తన విద్యార్థిదశ ౯ సవిత్రిషలె వాత్సల్యంబుతో ( దన్ను బెం 

చిన సౌశీల్యనిధికా వధూనికను, వాసిన్ వన్నెయున్ గూర్చి వి 

ద్యను విత్తార్థనకొళశల౦బు ననుసంధానించి త న్నాదరిం 

చిన యన్నన్ గృతిరత్నభూషితుల( జేసెన్ దమ్ము( డర్హంబెకా 1 

ఆర్యారాధ్యులు కామకోటిగురు పీఠాధ్యకులౌ శంకరా 

చార్యస్వాములవారి. మంగళ వచ స్పంప శ్తి వాల్మీకి వొ 

గ్గుర్య శ్లోక పరంపరాకలిత మాధుర్యంబు సీతాపతి 

స్టె ర్యౌదార్య మహ త్త్వ మీ సుకృతి నాచం[దార్కమున్ నిల్చుతన్, 

భకానీకము లాలకించి నవళోభాలాభమార్చింప, నా 

సకక్తిన్ నేను పఠింప మంచి యవకాశంబున్ బిసాదించె సం 

నక్త స్నేహరసప్రపూరిత మనీషన్ రామకృష్ణార్యు( డు. 
క క త్సి క్ష పీతికృత జ్ఞతాయుతమతిన్ జేమోడ్పు లర్పించెదన్, 

ఈ (గ్రంథము ప్రచురించుటకు వలసిన సౌకర్యములు నా కొనగూర్చిన ఆడిటరు (శ్రీ వేదం 
మహదేవన్ గారికిని శ్రీ ఏనుగు సుందరరామిరెడ్డి గారికిని శ్రీ వేమన రామచంద్రయ్య 
నాయుడుగారికిని (శ్రీ ఈపూరు బలరామిరెడ్డిగారినికి శ్రీ సానెకొమ్ము మాలెకొ ండారెడ్డి గారికిని 

'చిరంజీవి మామిడిపూడి ఆనందమునకును [శ్రీ గాదిరాజు శ్రీరామమూర్తి గారికిని నా ప్రత్యేక 
కృతజ్ఞతను ఈ కృతిముఖమున వ్యక్తము చేయుచున్నాను. ఈ [గ్రంథమును ఇంత ముచ్చటగా 
ఇఆచ్చొ త్తించి యిచ్చిస-హైవరాబాదు “యువ ప్రెస్సు” వారికిని (శ్రీరామపట్టాభిషేక త్రివర్ణ 
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చిత్రమును చిత్రించిన నా కుమారుడు చి॥ కృష్ణమూర్తికిని నాకీ రచనమునను ముద్రణ 

'మునను సహకరించిన వారి కందరకును (శ్రీ సీతారామచరద్రమూర్తులు సకల (శ్రేయస్సులను 

;సమవార్తురు గాక. 

ఆంధ్రదేశములో ఆబాలగోపాలము చదువుట 'కనువై న శైలిలో మాతృకానుసారము 

(పాయబిడిన దీనిని పఠించి యానందించి యే కొంఠరై నను మూలమును పారాయణము 

చేయుదు రన్న ఆశతో మూల ళోకములను అచ్చటచ్చట ఇమిడ్చియున్నాను. అది ఫలించునేని 

నా యీ పరిశ్రమము సార్దకమైనదనుట నిస్సందేహము, శ్రీమద్రామాయణము నిత్య జీవి 
తములో మన కెంతో ఉపకరింపగల దసుట పరమసత్యము, 

బి 
\ 

_ రచనములోని పొరపాటులను సహృదయులు మన్నింతురుగాక. 
| 

_-- మావిజీవూడీ రామకృష్ణయ్య 



శ్రీరామాయనమః 

ప్రార్థన 
న 

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చకుర్చుజమ్ 

ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. 

దోర్భిర్యు కొ చతుర్భిః సృటికమ ణీమయీమక్షమాలాందథానా 

హ స్తేనై కేన పద్మం సితమపి చ శుకం పుస్తకం చాపదేణ 

భాసా కుందేందు శంఖ సృటికమణి నిభా భాసమానాసమానా 

సా మే వాగ్గేవతేయం నివసతు వదనే సర్వదా సుప్రసన్నా. 

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాతరమ్ 

ఆరుహ్య కవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలం 

వాల్మీ కేర్మునిసింహ హాస్య కవితావనచారిణః 

కుణ్యన్ రామకథానాదం కోనయాతి పరాంగతిమ్. 

స్ సతతం రామచరితామృతసాగరమ్ పిబ 

అతృ ప్తస్తం మునిం వందే (ప్రాచేత సమకల్మషమ్. 

గోప్పదీకృతవారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ 

రామాయణమహామాలారత్నం వందేఒనిలాత్మజమ్ 

ఆంజనానందనం౦ వీరం జానకీ ళోకనాశనమ్ 

కపీశమక్షహంతారం వంచే లంకొాభయంకరమ్. 
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జటాయువు రావణునితో యుద్దమాడుట | 

రావణుడు సీతాదేవిని లంకకు కొనిపోవుట 

సీళా దేవి నగలమూటను వానరుల నడుమ వేయుట .... 
రావణుడు సీళా దేవిని తీసికొని లంకకు చేరుట -. 
రాతను తలు సీతా దేవిని అశోక వనమునకు కొనిపోవుట 

అనా 
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రామలవ్మణులు ఆశ్రమము చేరి సీతాదేవిని కానక దుఃఖితు లగుట 

రాముని లవ్మణుడు నివారించుట 

రామలక్ష్మణులు జటాయువును కలినికొనుట 

అయోాముఖ 

కబంధుడు 

కోబరి 

కిష్కింధా కాండము 

(శ్రిరాముని లక్ముణుడు ఊరడించుట 

నుగీవుడు రామలక్ష్మణులను చూచి భయవడుట 
సా 

న్యగివ్లు పంవున హనుమంతుడు రామలత్మణులను సందర్శించుట 

రామల తమ్మణులు సు! గీవుని కలిసికొనుట 

న్యుగీవుడు వాలిని యుద్ధమునకు పిలుచుట 

సు గీవుడు వాలితో యుద్దమాడుటకు రెండవమారు పోవుట 

వాలి ను గీవుల యుద్ధము - వాలి మరణము 

వాలి [శ్రీరాముని నిందించుట _ రాముని (పత్యుత్తరము 

తార యుద్ధభూమికి వచ్చుట 

తారా విలాపము 

నుగివుని పట్టాభిమేక ము 

(శ్రీరాముడు సీతాదేవిని తలచుకొని విలపించుట 

సు గీవుడు [పమళ్తుడై యుండుట - వానుమంతుని హెచ్చరిక 

శరత్కాలము - (శీరాముని వీరహా వేదన 

శ్రీరాముడు లక్మణుని సు|గీవుని యొద్దకు పంపుట .... 

లకణుడు ను|గీవుని యొద్దకుపోవుట 

తార లక్ష్మణునితో సం భామించుట 

సుగ్రీవుడు [శ్రీరాముని యొద్దకువచ్చుట 

స్నుగీవుడు వానరవీరులను నాలుగుదిక్కులకు పంపుట (తూర్పు దిక్కు) 
దకీణ దిక్కు. 

పడమటి దిక్కు ఉం 

ఉత్తర దిక్కు bee 

శ్రీరాముడు తన అంగుళీయక మును హనుమంతుని కిచ్చుట 
దకిణదిశ కరిగినవారుతప్ప మిగిలిన వానరులు గడువులో మరలివచ్చుట 
దజిణదిశ కరిగిన వానరుల కష్టములు వ. వ. 

ముత విల (పవేశము ( aaa , ౪4" 
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వానరుల సమస్య 

నం పొతి వానరులతో నంభాషించుట 

వానరులు సము దమును లంఘించుటకు ఉపాయమును ఆలోచించుట .... 

పహామమంతుడు సము[దలంఘన మునకు పూనుకొనుట 

సుందర కౌండము 

హపానుమంగుడు సము[దమును అంఘించుట 

సురస 

సింపాక ల టం 

హానుమంతుడు శన కర్తవ్యమునుగూర్చి ఆలోచన చేయుట 
లంకిణి 

లం కావురీ (ప్రవేశము eee 

వానుమంతుడు రావణుని భవనమునందు సీతాడేవిని వెదకుట 

పహానుమంతుని విపాదము 

పానుమంతుడు అళోకవనమునకు పోయి వెదకుట 

వానుమంతుడు సీతాచేవిని చూచుట 

రావణాసురుడు అళోకవనమునకు వచ్చుట 

రావణుని వేడికోలు 

సీతా దేవి రావణుని తృణీకరించుట 

రాశుస స్త్రీలు సీతాదేవిని తర్జించుట 

(తిజట స్వప్నవృ శాంతము 

సీతా దేవి ఆత్మనాత్యకు పూనుకొనుట a 

హనుమంతుడు శన కర్తవ్యమునుగూర్చి మరల ఆలోచించుట 
హనుమంతుడు (శీ రామకథను కీర్తించుట 

సీతా దేవి వానుమంతుని చూచుట 

సీతా హనుమంతుల సంవాదము 

అళోకవన భంజనము 

వానుమంతుడు రాకసవై న్యములను వధించుట 

అతకుమార సంవోరము 

ఇం] దజిత్తు హానుమంతుని బంధించుట 

వానుమంతుని రావణుని యొద్దకు కొనిపోవుట 

రావణుని కొలువుకూటమున హనుమంతుడు 

వానుమంతుని తోకకు గుడ్డలు చుట్టి కాల్చుట 
సీతా దేవి ఆగ్నిహో (తుని ఉపాసించుట 

జై 

నవత... 
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లంకే దహానము 

వానుమంతుని సం|భమము 

వానుమంతుని తిరుగు! పయాణము 

హానుమంతుడు తన స్నేహితులను కలిసికొనుట 

వానుమదాది వానరవీరులు మధువనమున |పవేశించుట 

మధువనమునుగురించి దధిముఖుడు నుగీవునితో చెప్పుట 

వానరవీరులు రామలవ్మణులచెంతకు వచ్చుట 

. 'సీశావృళ్తాంతమును (శ్రీరామునికి హనుమంతుడు నివేదించుట 

యుద్ధ కాండము 

(శ్రీరాముడు హనుమంతుని |పశంసించి ఆదరించుట.... 

(శ్రీరామునికి న్ముగీవుడు ఉత్సాహము కలిగించుట .. 

లంకాపురి దుర్షాదులనుగూర్చి హానుమంతుడు వివరించుట 

(శ్రీరాముడు వానరనైన్యములను లంక వెకి నడిపించుట 

వానర సైన్యమును సము దతీరమున విడియించుట .... 

(శ్రీరాముని శోకము 

రావణ సభ (మంతులతో) 

విభీషణుడు రావణునికి హితము చెప్పుట 

రావణుని కొలువుకూటములో మనీనభ 

విఖిషణుడు సభను వీడుట 

విఫీవణ శరణాగతి 

- సము[దతీరమున విధీషణునికి పట్టాభిషేకము 

దర్భశయనము 

రావణాసురుడు సు|గీవుని యొద్దకు శుకుని పంపుట '.... 

(శ్రీరాముడు సము[దునిమీద కోవగించుట 

చేతుబంధనము; సనము|దమును చాటుట లుం 

శ్రీరాముని వానర సేననుగూర్చి శుకుడు రావణునికి నివేదించుట 

శుక సారణులు . 

శుక సారణులు వానరసై న్యమునుగూర్చి రావణునితో చెప్పుట 

రావణుడు ([పొసాదముచె నుండి చానరనెన్యమును చూచుట 

రావణుడు శార్హూలాది చారులను పంపుట 

శ్రీరాముడు మరణించె నని రావణుడు సీతాదేవికి చెప్పుట 

సరమ సీతాదేవిని ఊరడించుట 

రావణుడు మం|తులత్రో ఆలో చించుట 

శళినిక 

umn * 
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శ్రీరాముడు యుద్దవి ధానమును నిర్ణయించుట 

శ్రీరాముడు, నుగీవాదులు నువేలపర్వనశము నెక్కుట 

రావణ సుగీవుల మల్ల యుద్ధము 

అంగదువి రాయజారము 

లం కాపుది ముట్టడి 

(శ్రీరాముడు వానరులకు ఉన్తరు విచ్చుట 

యుద్ద పారంభము 

రా| తియుద్ద ము 

నాగపాశము 

ఇం( దజిత్తు నాగపొాళమునుహూర్చి రావణునికి చెప్పుట 

వీ ఈా దేవి రామలవ్మణులను చూచి దుఃఖించుట 

(త్రిజట సీ శా చేవిని ఊరడించుట 

శ్రీరాముడు మూర్చదేరి విలపించుట 

విభీషణుని దుఃఖము; స్నుగీవుని ఊరడింపు 

నాగపాళ మిమోచనము 

రావణుని భయము-యుద్ద (ప్రయత్న ము 

ధూూ[మాతుడు యుద్దమునకు పోవుట 

అంగదుడు వ(జదంష్ట్రుని సంవారించుట 

వానుమంతుడు అకంవనుని వధించుట 

నీలుడు (పవాస్తుని సంహరించుట 

రావణుడు యుద్ధమునకు బయలు వెడలుట 

రావణుడు లఅవ్మణుసితో యుద్దము చేయుట 

రావణుడు (శీ రామునితో యుర్ధము, చేయుట 

కుంభకర్ణుడు 

కుంభక ర్టుడు= రావణుడు 

కుంభక రుడు యుద్దమునకు వెడలుట 

కుంభకర్ణుడు సుగివునితో యుద్దము చేయుట 

కుంభక రుడు రామునితో యుద్దముచేసి మడియుట 

రావణుని దుఃఖము 

(తీశిరాది పీరులు యుచ్చమునకు వెడలుట 

అంగదుడు నరాంతకుని వధించుట 

అంగదుడు రాకనపిరులతో పోరుట 

హనుమంతుడు చేవాంతకుని వధించుట 

నీలుడు మహోదరుని వధించుట *తితళ 
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హనుమంతుడు |త్రిశిరుని వధించుట ' 
బుషభుడు మహాపార్ముుని వధించుట 

లమ్మణుడు అతికాయుని వధించుట 

రావణుని పరితాపము 

ఇం దజిత్తు యుద్ధ మునకు వెడలుట 

హానుమంతుడు ఓవధిపర్వతమును కొనివచ్చుట 

అంకాదపహానము 

కుంభుని యుద్దము 

కుంభుడు నుగివునితో యుద్దమాడి మరణించుట 

నికుంభుడు=హానుమంతుడు 

మకోరాతుడు * శ్రీ రామునితో పోరి మరణించుట 

రావణుడు ఇం|దజిత్తును యుద్ధమునకు పంపుట 

ఇం|దజిత్తు మాయాసీతను వధించుట 

సీ శావృతాంతమును విని (శ్రీరాముడు మూర్చిల్లుట.... 

విఖీవణుడు ఇం|దజిత్తు రహస్యమును తెల్పుట 

లత్ముణుడు ఇంద జిత్తును వధించుటకు వెడలుట ఆం లం 2 

లకణుడు ఇం|దజిత్తును వధించుట 

రావణుని సంతాపము . 

రావణుడు తన మూలబలమును యుద్ధమునకు పంపుట 

రాతనసస్తీల వీలొపము 4% TEL) 

రావణుడు యుద్దరంగమునకు పోవుట 

రావణుడు యుద్దము చేయుట. 

లతలు రావణునితో యుద్ధము చేయుట 

విఖిషణుని వై “రావణుడు శ కని (పయోగించుట - లక్ష్మణుడు వహించుట 

లవ్మణుడు వ ఘాళ్చలుట్. రా 

సంజీవనికై హనుమంతుని పంపుట 

హనుమంతుడు ఓవధి పర్వతమును కొనివచ్చుట 

ఇంద్రుడు తన రథమును (శీరాముని పంపుట 

రావణుని సారథి యుద్దభూమినుండి రథమును తొలగించుట 

రావణుడు యుద్దభూమికి మరలివచ్చుట ల 

అగస్తు కడు, (శ్రీరామునికి “ఆదిత్య వాదయము'ను ఉపచేశించుట 

రామ రావణ యుద్ధము 

రావణ వధ 

విఫీవణుడు 
+ 

పుం 

609 
608 
608 
607 
608 

618 
615. 
617 
817 
618 
618 
620 
629 
624 
627 
629 
6శికి 
640 
6498 

“644 

6446 

641 

64 

64! 

_ 651 

652 

658 

655 

655 

657 

658 

659 

662 

664 



౧౮౬ 

అంతఃపుర ప్రల విలాపము 

మండోదరి విలాపము 

విభీషణుడు రావణునికి సంస్కారము చేయుట 

విభీషణుని పట్టాభిషేకము 

(శ్రీరాముడు సీతా దేవి యొద్దకు హనుమంతుని పంపుట 

బుకుగీత లం 

హానుమంతుడు సీతాదేవి నం చేశమును శ్రీరామునికి చెప్పుట 

విభీషణుడు సీశాదేవిని | శ్రీరాముని యొద్దకు తీసికొని వచ్చుట 

(శ్రీరాముడు సీశాదేవితో పరువముగా పలుకుట 

సీళా దేవి అగ్ని ప్రవేశము 

మ పౌళ్వరుడు 

దశరథుడు - రాముడు 

దశరధుడు _ లమ్మణుడు 

దశరథుడు - సీతాదేవి 

ఇం|దుడు 

విభీషణుడు వానర కతిరులను నత్కరించుట 

సీతా రామలక్ష్మణులు అయోధ్యకు పయన మగుట 

సీతారామలక్షుణులు భరద్వాజా శమము చేరుట 

(శ్రీరాముడు భరతుని యొద్దకు హనుమంతుని పంపుట 

హనుమంతుడు - భరతుడు 

సీతా రామలక్ష్మణులు పువ్పకవిమానములో నంది గామమునకు వచ్చుట... 

శ్రీరాముడు అయోధ్యకు వచ్చుట 

శ్రీరామ పట్టాభివెకము 

రామ రాజ్యము ఎ " 

ఫల శుతి 

అనుబంధములు 1. ఆదిత్యహృదయము 

ఎ on 35 ఉర 
త, .(బవహ్మాకృత రామ_స్ట్థనము 



శ్రీ రానూయనమ। 

&) మద్వార్మికి రామాయణ కథామృతము 

బాలకాండము 

శ్రీము[చామాయణము ఆర్హము. వాల్మీకి మహర్షి (పోక్కము. 

రామాయణమునకు 'సీతాచరి తము" - "రావణ వధముి అనియు "పేర్లు ఉన్నవి. 

కావ్యం రామాయణం కృత్స్నం సీతాయాశ్చరితం మహత్ 

పౌలస్త్య వధ మిత్యేవ చకార చరితవతః, బాల 4.7 

రామాయణము శృం గారాది నవరస భరిత మెన ఆది కావ్యము, తరువాత జనించు 

కవుల కందరికిని ఆధారభూత మైనది. 

పరం తవీనా మాధారం 420. 

చదువుటకు పొడుటకు కూడ వీలే నది, 

పాఠ్యే గేయే చ మధురం ప్రమాణై స్తి9భిరన్వితమ్ | 

జాతిభి స్పపభిర్చద్దం తంతీలయ సమన్వితమ్ , 4.8 
జ ara 

ధర్మార్థ కామములను చక్కగా [పతిపాదించునది, సము|దమువలె రత్న 

సంపన్న మైనది, (లోతుకు పోవుచున్న కొలది అమూల్య రత్నములు లభించును) వీనులకు 

విందుచేయునది, మనస్సును రంజిల్ల జేయునది, సమస్త అవయవములకు, మనస్సులకు, 

వాదయములకు ఆనందము కలుగజేయునది. 

కౌమార్థ గుణ సంయుక్తం ధర్మార్థ గుణ విస్తరమ్ | 

సముద్రమిన రత్నాఢ్యం సర్వ శ్రుతి మనోహారమ్. 88 

హ్లాదయ తృర్వగాత్రాణి మనాంసి హృదయాని చ 4.29 

ఇట్టి మహిమగల రామాయణమును అందరు (శ్రద్దగా చదివి సుఖమును శాంతిని 

పొందుదురుగాక |! 

రామాయణము పుట్టుక 

వాల్మీకి మవార్షి ఆశ్రమము చితకూటపర్వతము సమీపమున ఉండినట్లును సీతా 
యి . య. 

రామలవ్మణులు తమ అరణ్యవాస కాలములో అచ్చటికి వెళ్ళి బుషిని సందర్శించి 

.నట్లుఖు కానవచ్చుచున్నది, 



బాలకాండము 

ఇతి సీతొచ రామళ్చ లక్ష్మణశ్చ కృతాంజలిః 

అభిగమ్యాఒ[శ్రమం సర్వే వాల్మీకి మభివాదయన్. అయోధ్య 56.16 

తాన్మహర్షిః ('ప్రముదితః పూజయామాస ధర్మవిత్ 

ఆస్యతామితిచోవాచ స్వాగతంతు  నివేద్యచ. అయోధ్య 56.17 

అరణ్యములో ఆ;శ్రమమును నిర్మించుకొని తపస్సు చేయుచుండిన మహర్షికి 

కావ్యము [వాయు తలంపు ఏవిధముగా జనించినదో శెలిసికొందము. 

దేవర్షి మైన నారదుడు ఒకనాడు వాల్మీకి మహర్షి ఆ|శమమునకు విచ్చేసినారు. రమ షా య 

పదియో గొవ్వ కార్యమును తల పెట్టిగాని రారు నారదులవారు, వారికి తగిన విధమున 

సత్కారము చేసి వాల్మీకి వారిని ఒక (పళ్న అడిగినారు 

తపస్సా్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాం వరమ్ 
నారదం పరిషపచ్చ వాల్మీకి ర్మునిప్పుంగవమ్. బాల 1-1 

వాల్ళీకీ : మహార్ష ! నేను ఉదాహరించు పదునారు గుణములు కలిగియున్న పురుషు డెవ్య 
డైన ఈ లోకమున ఉన్నాడా? 

ఇట్లు పలికి ఆ పదునారు గుణములు గల పురుషుని వర్ణించినాడు. (1) గుణ 

వంతుడు (2) వీర్యవంతుడు (8) ధర్మజ్జుడు (4) కృతజ్ఞుడు (5) సత్య వాక్కు గలవాడు 
(6) దృఢ్యవ్రతుడు (71) శుద్ద చార్మితము గలవాడు (ర) సమస్త |పాణులకు హితుడు 
(9) విద్వాంసుడు (10) నమర్దుడు (11) సర్వదా (పియదర్శనుడు (12) ధృతిగల వాడు 
(18) [కోధమును జయించినవాడు (14) ద్యుతిమంతుడు (15) అననూయకుడు 

(16) రోషము కలిగినప్పుడు దేవతలకు సై తము భయము కలిగింప గలవాడు. 

ఇట్టి నరు డెవ్వడేని ఉన్న యెడల తెలియ జెప్పుడు - ముల్లోకములలో మీకు 
తెలియని విషయము లేదుగడా ! వినుటకు వేడుకపడుచున్నాను. 

నారదుడు :- వాల్మీకి మహర్షీ! గొప్ప పశ్ననే అడిగితివి! ఇన్ని గుణములతో కూడిన 
నరుడు సులభుడు కాదు. 

బహవో దుర్గ భాశ్రైవ యేత్వయా కీర్తితా గుణాః 1.7 

కాని అట్టి ఉత్తమ పురుషుడు కూడ ఒక డున్నాడు. అతడే రాముడు, 
(శ్రీరాముని కథ సర్వము సం గహముగా చెప్పెదను వినుము, 

ఇట్లు చెప్పి నారదులవారు (శ్రీరాముని చరితను [పారంభించినారు. "ఇత్వూకు 

వంళ [ప్రభవః అని మొదలు పెట్టినారు. 



రామాయణము పుట్టుక లే 

[ఈ యెత్తుగడ యెంత చక్కగా ఉన్నది ! ఒక మానవుడు ఎంత గెస్పవాడైనను వాని 

కం|డి యెవడు శాత యెవడు అని అడుగుట లోకములో సపొజము. ఇది నిర్ణక్యముగా 

[తోసిపుచ్చదగిన మాటశాదు. గొప్ప వంశములో జన్మించిన వానికి గొప్ప గుణములు సహజ 

ముగా పుట్టుకతోనే కలుగును _ “సహజము" అనుమాటకు ఇదే అర్ధము ఎ అ హీనవంళములో 

పుట్టినవానికి తగ్గుగుణము లుండును - అన్నివసతులు చక్కగా అమరియుండు కాలములో 

అందణు దొడ్డబుద్ధి కలిగి మర్యాదగా ఉందురు. కాని ఒక చిక్కులో పడినప్పుడు వారివారి 

నవాజ గుణము తప్పక తలచూపి పనిచేయును. ఈ సత్యము రామాయణములో అనేక 

స్థలములయందు ఉదాహరింపబడి యున్న ది-ఆ యా సందర్భములలో వానిని గమనింపవచ్చును. | 

నారదులవారు [శ్రీరాముని కథను [పారంభించినారు. 

ఇక్వెకునంశ (ప్రభవో రా మోనాను జనై (కుతః 

నియతాత్మా మహావీర్యో ద్యుతిమా స్థృతిమాన్ వశ, 1.8 

| ఈ విధముగా (ప్రారంభించి నారదులవారు |శీరాముని చరిత నంతయు వాల్మీకి మహ 
రికి నివేదించినారు. ఇదియే జాలకాండలోని మొదటి సర్గ, దీనిని “బాలరామాయణము" 

అందురు. [పొత కాలములో సధి బడులలో విద్యార్థులకు చెప్పుచుండువారు. ఇప్పుడు కూడ 

చెప్పుట మంచీది. | 

నారదులవారు రామచరి[తను వాల్మీకి చెవిని వేసి దేవలోకమునకు వెళ్లినారు. 

ఆతరువాత వాల్ళీకి మహర్షి స్నా నార్గము నదికి బయలుదేరినారు. శిష్యుడు కలశమును 

7 కొని గురువుల వెంబడి నడచినాడు. వాల్మీకి నది యొద్దకు వెళ్ళి పకృతి సౌందర్య 

మును అనుభపించుచు తిరుగుచుండగా ఆయన కొక దృశ్యము కనబడినది. (కంచ 

పుల జంట ఒక చెట్టుమీద కూడి [కీడించుచుండగా ఒక బోయవాడు అచ్చటికి వచ్చి 

పోతుపిట్టను కొట్టినాడు. అది విలవిల శన్నుకొని [కింద పడిపోయినది. ఇదంతయు 

వాల్మీకి కండ్లలో పడినది. ఆయనకు జాలి కలిగినది. ఆయన నోటినుండి ఈ మాటలు 

వెడలి వచ్చినవి. 

మా నిషాద ప్రతిష్టాం త్యమగమ శాశ్యతీస్సమాః 

యత్కెంచమిథునా దేక మవధీః కామమోహితమ్. 2.15 

ఈ మాటలు ఆయనకు తెలియక చే శ్లోక రూపమున వెల్వడినవి. వాల్మీకి వాద 

యములో ఆవేదన పుట్టినది. ఈ శ్లోకముసు గురించి ఆలోచన చేయుచునే స్నానము 

ముగించుకొని ఆశమమునకు వచ్చినాడు. జపమునకు కూర్చుండినను ఆవేదన వాల్మీకిని 

వదలలేదు. ఇంతలో |బహ్మచదేవుడు అచ్చటికి వచ్చినాడు. వాల్మీకి మవార్షి బ్రహ్మా 

దేవునికి పాద్యము అర్ల రము ఆసనము వందనము సమర్పించి పూజించినారు, 

(బివ్కా * మహర్షీ ! మీరును ఆసీనులు కండు. 



4 బాలకాండము 

వాల్మీకి కూర్చుండినాడు కాని ఆయన మనస్సంతయు శోకము మీదనే లగ్న 

మెనది. ఎదుట నుండిన (బహ్మను గూడ మజచిపోవు స్థితిలో ఉన్నాడు. 

[బహ్మా దేవుడు దీనిని గమనించి చిజబునవ్వుతో అనుచున్నాడు. 

వు :- మహర్షీ! ఏమి నీ ఆలోచన? నివు పలికినది శ్లోక మే. ఇందులో సం దేహ మేమియు 

లేదు. నా ఇష్టము ననుసరించియే నీ నొటినుండి ఆ శ్లోకము వెల్వడినది. 

శ్లోక ఏవ త్వయాబద్దో నాతకారా; విచారణా 

మచ్చన్దాదేవ తే (బహ్మన్ ప్రషృత్రేయం నరస్వతీ. 2.30 

రామకథను నారదుని వలన సం|గహముగా విన్నావుగదా. ఆ కథను శోక 

రూపమున సంపూర్ణముగా నిర్మింపుము. రాముడు, లవ్మనుడు, పీత, రాతసులు మొద 

లైనవారి అందరి చేష్టలు సంకల్పములు [వ కాశముగా ఉండునవిగాని రహన్యముగా 

ఉండునవిగాని సమస్తము నీ మనస్సునకు గో చరింపగలవు. నీ కావ్యమందు అబద్ద మను 

నది ఉండనే ఉండదు. రామకథను శ్లోకరూపముగా చెప్పుము. వినువారి పాపములు 

నశించి పోవును. నీవును శాళ్వత కీర్తిని పొందగలవు. 

రహస్యంచ (ప్రకాశంచ యద్వృృత్తం తస్యధీమతో 8 

స్య సహ సౌమిత్రే రాకసానాంచ సర్వశః, 2.93 

వై దేహ్యాళ్ళాపి యద్వ్భృత్తం ప్రకాశం యదివా రహః 

తచ్చా ప్యవిదితం సర్వం విదికంతే భవిష్యతి. 2.94 

న తే వా గన్ఫతా కావ్యే కాచి దశ భవిష్యతి 

కురు రామకథాం పుణ్యాం శ్లోకబద్దాం మనోరమామ్. 2.35 

ఈ విధముగా వాల్మీకి మహర్షిని ఆశీర్వదించి [బహ్మ దేవుడు అంతస్థాన మైనాడు. 

వాల్మీకి మహర్షికి ఉత్సాహము కలిగినది. నిర్మలమైన మనస్సుతో దర్భాసనము మీద 

కగార్చుండి ఆచమనముచేసి రామచరితమునుగూర్న ఆలోచి .పసాగినాడు. విషయము 

లన్నియు అజచేతి యందలి ఉసిరిక కాయవలె ఆయనకు స్పష్టముగా కానవచ్చినవి. 

పాణా వామలకంయథా. 3.6 

వాల్మీకి ' మహర్షి రామా మణమును ప్పూర్తిచేసినారు. 

ఈ విధముగా |బహ్మ(ప్రసాదమున పుట్టిన రామాయణము అందజును_ శ్రద్దగా 

వినదగి యున్నది. 

'తామాయణము ఆరు కాండములుగా విభజింప బడియున్నది. (1) బాలకాండము, 

(2) అయోధ్యా కాండము, (8) అరణ్య కాండము, (4) కిప్కంధా కాండము, (5) సుందర 



కథా[పార౦ంభము b 

కాండము, (6) యుద్ద కాండము. రామాయణ మునందు అయిదు వందల సర్గలు ఇరు 

వది నాలుగువేల శ్లోకములు ఉన్నట్లు కనబడుచున్నది. 

చతుర్వింశ త్సహ్మస్రాణి శ్లోకానా ము క్తవా నృషిః 

తథా సర్షశతాన్ పంచ షట్కా-9డాని తథోత్తరమ్. 4.2 

[ఇప్పటి (పతులను బట్టి చూడగా ఈ లెక్క సరిపోవుటలేదు. ఆరుకాండలలో అయిదు 

వందల ముస్పదియేడు నర్గలున్నవి. ఈ పౌచ్చు తక్కువలతో మనకు పనిలేదు. 

ఉత్తర కాండమును గురించి ఒక్కమాట _వె ళ్లోకమును బట్టి ఉత్తర కాండముకూడ 

వాల్మీకి రచితమని కనబడుచున్నది. కాని ఉత్తర కాండము వాల్మీకి రచన కాదని చెప్పువారు 

అనేకు లున్నారు. వాదములతో మనకు పనిలేదు. వాదోపవావములకు యెడ మిచ్చిన ఉత్తర 

కాండముకూడ మనకు పనిలేదు. లోక కల్యాణమునకు వలయు అన్ని విషయములు షట్టాం 

డలలో సమ్మగముగా చెప్పబడియున్నవి. మన శేమమునకు అవియే చాలును. | 

కథా(పారంభము 

సరయూనదీతీరమున కోసలమని ఒక గొప్ప దేశము కలదు. దాని ముఖ్యపట్ట 

ణము 'అయోధ్య'-పం|డెండు యోజనముల నిడుపు, మూడు యోజనముల వెడల్సు- 

విశాలమైన వీధులు- ఎల్లప్పుడు నీరు చల్లించి శుభముగా ఉంచెడివారు. అంగడి వీధులు, 

యం|తాగారములు, ఆయుధ శాలలు, నాటక శాలలు ఉద్యాన వనములు, వార్శ్మ నములు, 

(పాసాదములు-ఈ నాడు మన గొప్పగొప్ప నగరములలో ఎన్ని వసతు లున్నవో అవి 

సర్వము అ యోథ్యలో ఉన్నవి. 

[| అన్న వి[క్రయశాలలు మాత మున్నట్టు కనబడదు. | 

ఈ రాజ్యమునకు పాలకుడు దశరథవముహారాజు - ఆయనకు లోబడి సామంత 

రాజులు అనేకు లుండెడివారు. దశరథుడు ఇత్వ్యూకు వంశస్థుడు. "రాజర్షి ' అని ముల్లోక 

ములలో . పేరుబడ్డ ధర్మరతుడు-పర్శాకమవంతుడు. జను లందణిీకి [చేమాస్పదుడు, 

దేశములో ఎట్టి బాధలు లేక [పజలండణలు తమ జీవితములను సుఖముగా గడపుచుండిరి. 

అందజికి సుఖ మున్నచో దొంగతనములుగాని, ఇతర నేశములుగాని రాజ్యములోఉండవు. 

(స్త్రీ పురుషు లెల్లరు ధర్మగుణము, ఇం|దియ నిగహము కలిగి పుట్టిననాటి నుండియు 

మంచి స్వభావము, సదాచారము కలిగి మహార్దులవలె పరిశుద్దులుగా ఉండినారు. 

సర్వే నరాశ్చ నార్యశ్చ ధర్మశీలా స్ఫుసంయతాః 

ఉదితొ శీలవృ తాభ్యాం మహర్షయ ఇవామలాః. 6.9 

“అయోధ్య అనగా శతువుల శెదిరింప నలవి కానిది అని అర్థము. సార్ధక నామ 

మును కలిగిన అయోధ్యకు దశరథ చక్రవర్తి (పథువు. దశరథునికి ముగ్గురు భార్యలు 



టి జచాలకొండ ము 

(1) కౌనల్య (2) సుమి[త (8) _కెకెయి - మంతులు యెనిమిదిమంది (1) ధృష్టి 

(2) జయంతుడు (క్ర) విజయుడు (4) సిద్రార్దుడు (5) అర్షసాధకుడు (6) అశోకుడు 
య ి స లో a 

/ సువ ॥ () మం[తపాలుడు (8) సుమం తుడు 

పురోహితులు ఇద్దరు (1) వసిష్టుడు (2) వామదేవుడు. వీరితోపాటు మటిీ 

కొందు మం(తు లుండినారు. వారందరు (శీ మంతులు, బుద్దినుంతులు, రీతి” లజారు. 

[ మం తుల కుండవలసిన లక్షణములు మమేదవ సర్ష 5 మొదలు 12 వరకు క్లోకములలో 

చెప్పబడి యున్నది. | 

అంచురు ఒకేమాట _- అమాయలు లేవు. 

శుచీనా మేక బుదీనాం సర్వేషాం సంపజానతాము. tl 
ధి 

మం శులిట్లున్న యెడల పరిపాలన చక్కగా పలయుండదు ?  అటిరాజు, అటీ 
నో రు ల్ 

మంతులు ఉన్న ప్పుడు (పజలుకూడ సుఖముగా ఉందురు. 

సమస్తము చక్కగ నే యున్నది. కాని అందణికి ఒకకొరత మాత ముండనది. 

తను [పభువుకు సంతానము కలుగలేదు. “తరువాతి నంగతి యేమో అనిన చింత పట్టు 

కొన్నది. ఈజబాధయే దశరథ చ[కవర్తినికూడ ఆవరించినది. ఇజ్యా 

బెట్టుటకు పుత్రుడు కావలయును. కుమారుని కోరి దశరథుడు 

కాని లాభము లేకపోయినది. 

టి ప్! వంశమును నల కు 

పరిత వించుచుం డను 

తస్యతే పం (వభావసు ధరాజస౭ మహాతన:ః వ్రజం (ప్రభాఐన్య ధర్మజ్ఞస్య శ్రి 
సుతార్హం తిప॥ మానస్య 'నాపీ ద్యంశకర స్పుత 8, gl 

ఇశ్లే దశరథుడు వృద్దుడెనాడు. దినదినమునకు బాధ యెక్కువ శాజొచ్చినది. 

అటిసితిలో 1 ఒక నాడు ఉన్నట్లుండి అతనికి ఒక ఆలోచన నుురించినది. 
అథి ౧ ఇ) 

చళరథుడు + (తనలో) ఏమి నా శెలివి! పతులు లేరు లేరని చింతించుచుంటిశే గాని 
" అండుకుగా విధింపబడిన యజైవ మును చేసి చేవతల నారాధింపక కాలము 

వ్యర్థము చేసితిని. ఇస్పటి కై నను తీ కోచుట ఎంతో మేలు. 

సుతార్థం హయ మేథేన కిమర్థం న యజామ్య హమ్. రి 

దళరథుడిట్లు తలపోసి మంతులతో సంప్రదించి తన అభ్మిపాయమును స్థిరపరచు 

కొని సుమంతుని పిలిచి “నుమం[తా.! మా' గురువులను పురోహితులను తోడ్కొని' 
రమ్ము." అని ఆజ్ఞాపించినాడు, సుమం|తుడుపోయి నుయజ్ఞాడు, వామ దేవుడు, జాబాలి, 

కాళ్యపుడు, వసిష్టుడు మున్నగు |జాహ్మాణో త్తములను తోడ్కొనివచ్చినాడు. 



కథాప్రారంభము [7 

బొోళరోటడు + గురువులారా! పు[తులులేని బాధ భరింపజాలకున్నాను, అశ్వమేధయాగము 

చేయవలయు నని నాకు సంకల్పము కలిగినది. నా కోరిక నెరవేరు తీరు మీరు 

నిర యింపవలసీనదిగా [చార్జి ంచుచున్నాను. 
(a @ 

వ ని | io కొలక వ - (ొవ్చాణులు = మహారాజా! పు[తుల కొకు నీ కిట్టి ఛార్మక బుద్ది పుట్టినది. కాబట్టి నీకు 

పు[తులు తప్పక కలుగుదురు. 

దశరథునికి పట్టరాని సంతోషము కలిగినది. నరయూనది ఉత్తర తీరమున యజ 

భూమిని సిద్దము చేయించి అన్నీ వస్తువులను సమకూర్చు డని ఉత్తర్వు లిచ్చినాడు. 

బళరథుడు : ఈ యజ్ఞ మును యథా[కమముగ మెలకువతో చేయవలెను. అవచారనులు 

కలుగుటకు అనేక అవ కాశము లేర్పుడగలవు. విద్వాంసులైన |బహ్మరాకుసులు 

పవియో ఛిద్రములను వెదకుచునే యుందురు. లోపము లున్నచో యజ్ఞక ర 

"వెంటనే నశించును. కావుననే యీ అశ్వ మేధయాగమును అందరు రాజులు 

చేయరు. ([బాహ్మణో త్తములారా! మీ రందరు యజ్ఞ కర్మలయందు నిపుణులు, 

శా స్త్రవిహితముగా ఈ క్రతువును పూర్తి చేయవలసిన దని కోరుచున్నాను. 

మం|తులారా! బుత్విక్కులు చెప్పిన మేరకు సంభారము లన్నింటిని సిద్దము 

చేయింపుడు. 

ఈ విధముగా యెవరికి తగిన ఉత్తరువులను వారికిచ్చి దళరథుడు అంతఃపురమున 

కరిగి తన భార్యల కీ సంగతిని తెలియపరచినాడు. 

తమకు పు[త[పా_ప్తి కలుగుటకై మహారాజు చేసిన [పమయత్నముల గూర్చి విన్న 

వారి ముఖ కమలములు హేమంత బుతువు గడచిన పిదప పద్మములవలె శోఖిల్లి నవి. 

ఇంత జరిగిన పిదప సుమంతుడు దశరథుని ఒక (పక్కకు పిలిచి రవాన్యముగా 

కొన్ని మాటలు చెప్పి నాడు. 

నువుంత్రుడు : మహారాజా! నీకోరిక తప్పక ఫలించును. నీకు వు[తులు కలుగు విషయ 

మును గురించి వూర్వ కాలమున సనత్కుమారుడు బుషుల సన్నిధిలో చెప్పిన 

మాటలు నే నిదివరలో వినియున్నాను. వానిని మనివిచేయుచున్నాను, వినుడు. 

“కాశ్యప మహర్షి కి విభండకు డను పుత్రుడు కలడు. విభండకునకు బుళ్య 

శృంగుడు అను ఒక కుమారుడు పుట్టగలడు. అతడు అరణ్యములో తన తండి మాట 

యందుండి |బవ్యాచర్య [వతము ననుసరింపగలడు. ఆ కాలముననే రోమపాదు డను 

రాజు అంగ దేశమును పాలించుచుండును. ఆ రాజు ధర్మము నత్నిక్రమించుట జేసి 

దేశములో అనావృష్టి బాధ సంభవించును. (ప్రజలు ఎక్కువగా బాధ పడుదురు. | రాజు 



8 బాలకాండము 

ధర్మము తప్పిన యెడల [పజలకెంత బాధ కలుగునో గమనింపదగ్గి యున్నది]. అంతట 

- రాజు |జాహ్మణులను పిలిపించి "దోవ పరివోర వ మె ట్లగును అని అడుగ గలడు. 'బుశ్య 

శృంగుని తోడెచ్చి మీ కొమారిత శాంశారదేవిని అతని కిచ్చి వివావా మొనరించిన 

యెడల యా బాధ తొలగును అని వారు చెప్పుదురు. రాజు కొందరు వేశ్యలను పంపి. 

బుశ్యశ్ళంగుని తన రాజ్యమునకు పిలిపించును. వెంటనే వర్షము కురియగలదు. 

బుశ్యశ్ళంగునికి శాంత నిచ్చి పెండ్లి జరిపించి రాజు అతనిని తన "ఇంటే నిలుపుకొన 

గలడు. ఆ బుశ్యశ్ళంగుడు దశర ధునికి పతులు కలుగు మార్గమును విధిం గలడు” 

మహారాజా! ఇది నేను విన్నసంగతి. కావున (పస్తుతము మిరు చేయదగిన కార్య. 

మొకటి యున్నది. మీరు స్వయముగా బలవాహనములతో అంగ'చేశమునకు పయనించి 

రాజానకును బుళ్యశ్చంగునకును ఉచిత సత్కారనులుసల్పి బు్యూళ్ళంగుని తోడితెండు. 

సత్వం పురుష శార్దూల తమానయ సుసత్కతమ్ 

స్వయమేవ మహారాజ గత్వాస బలవాహనః 1112 

సుమంతుని మాటలను విని దశరథు తీ విషయమును వసిష్టునికి తెలియ జెప్పి 

వారి అనుమతితో అంతఃపుర (స్కైలను మం|తులను వంటనిడికొని రోమపాదుని నగరము 

నకు [పయాణమైనాడు. 

| ఇక్కడ మనము గమనింపదగిన విషయము. ఎంతో కాలము వ్వుతులకుగా పరిత 

పించుచుండిన దశరథునకు యజ్ఞము చేయవలయునను తలపు ఇంతకుపూర్వు మేల కలుగలేదు? 

సర్వజ్ఞుడైన వసిస్ట భగవానుడు ఈ యజ్ఞమును గూర్చి దశరథుని పల పోత్సహింపలేదు? 
తనకు తెలిసిన రహన్యమును సుమం తడు ఇంత కాలము గన (పభువున శే కేల ఆలీయపరచ లేదు? 

యజ్ఞమును గురించిన తలపు దళశరథునకు స్వయముగా క లిగిననే కాని యజ్ఞ ము 

సఫలము శాచేరదని కాబోలు! అందులశే కాబోలు ఇంతకాలము సుమం తుని క విషయము 

స్ఫురింపలేదు ! మొత్తముమీద దైవయోగ మున్ననే గాని ఏ చిన్నపనియు జరుగదు ! 7 

దశరథుడు బుశ్యశృంగుని తో డెచ్చుట 
దశరథుడు ' నపరివారముగా అంగచేశమునకు బయలుదేరి రోముపాొదుని నగరుకు 

పోయినాడు. వారిద్దరు చిన్ననాటి స్నేహితులు. రోమపాదుడు దశరథునకును అతని 

పరివారమునకును ఉచిత. మర్యాదలు చేసి పూజించినాడు. 

గ 

[ వెళ్ళి వెళ్లుటతోడ నే తాను వచ్చిన పనిని గురించి దశరథుడు చెప్పలేదు. “మీరు. 

వచ్చినపని ఏమి” అని రోమపాదుడు అడుగలేదు. 7 

దశరథుడు తన మ్నితుని ఆతిథ్యమును స్వీకరించుచు కాలమును గడపుచుండి 

- నాడు. ప.జెనిమిది దినములైన పిమ్మటగాని విషయమును బయట పెట్టలేదు. 



ఆశ్యమేధయాగము 

ఏవం సుసత్కృత స్తేన సహో షిత్వా నరర్షభః 

సపాష దివసాకా రాజా రాజాన మిద మబబవీత్. 11.18 
రాని లు 

[ అప్పుడై నను “నీ అల్లుని పంపుము” అనలేదు. ఏ మన్నాడు మణి ! | 

“నీ కొమారీత శాంతను భర్తతో కూడ మా నగరికి పంపుము. ఒక గొప్ప 

కార్యము కావలసియున్నది" అన్నాడు. 

శాంతా తవ సుతా రాజన్ సహ భర్తా విశాంపతే 

మదీయ నగరం యాతు కార్యం పొ మహదుద్యత మ్. 11.19 

[ఎంత మెలకువ ! ఎంత మాట పొందిక ! ఎంత ఓర్పు! కార్యసాధనకు ఇంత నేర్చు 

కావలయును. మాటలాడు విషయమును గూర్చి దశరథుని యొద్ద నేర్చుకొనవలనిన అంశము 

లనేకము లున్నవి. | 

రోమపాదుడు దళరథుని అభీష్టమును గహించి అల్లుని పిలిపించి “ని భార్యను 

తీసికొని దశరథుని వెంట వెళ్ళి ఆ మహారాజు పని చక్క జేయుసు" అని చెప్పినాడు. 

అందరు అయోధ్యకు [పయాణమెనారు. తవు రాకను తెలుపుటకు దూతలను నుందు 

పంపించినారు. తమ [పభువు బుశ్యళ్ళంగ సమేతుడై వచ్చు సమాచారమును విని వారికి 

సుస్వాగత మిచ్చుటనై అయో ధ్యానగరమును అలంకరించినారు. ఏధులలో నీరు చల్లి 
ర ౧ 

ధూపములు వేసినారు. పతాకములె త్తించినారు. పౌరు లందజు ఆనందసాగరములో 

మునిగినారు. 

(చను (ప్రభువుకు ప్వుతసం తానము కలుగు యేర్పాటు జరుగుచున్న దిగడా! | 

దశరథుడు బుళ్యశ్ళంగునితోకూడ నగర [పవేశము చేసినాడు. 

అశ్వ మేధయాగము 

యజ్ఞ మునకు కావలసిన యేర్పాటు అన్నియు జరుగు చున్నవి. అశ్వమును 

విడిచినారు ఒక వసంత బుతువులో-మరల వసంత బుతువు వచ్చినప్పుడు అనగా ఒక 

సంపత్సర మునకు యజ్ఞము [పొరంభ మైనది. 
& డూ రాం 

ల 

పునఃప్రాసే పసం తేతు పూర్ణస్సంవత్సరో ఒభవత్ 

(పసవార్థం గతో యష్షుం హయమేధేన వీర్యవాన్. 13.1 

వసిష్టులవారు సం భారము లన్నింటిని సమకూర్చినారు. పనివారిని, ఇటుకలు చేయు 

వారిని, చెరువులు తపవ్వువారిని, లెక్కలు [వాయువారిని, చిత్తరుస్తలు తీర్చువారిని, 

నట నర్శకులను కూర్చినారు. వసతి గృహములు కట్టీంచినారు. 

ఏర్పాటులన్నియు పూర్తిగావించి వసిష్టుడు సుమం|త్రునితో అనుచున్నాడు, 
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వనీష్టుశు * సుమం తా ! ఈ భూమండలములోని ఛార్మికులై న రాజు లందరికి ఆహ్వాన 

ములు పంపుము. సమస్త దేళములలోని (బాహ్మణులను, క్యతియులను,' 

వైశ్యులను, ళూదులను వన వేలకొలది మర్యాదగా పిలిచి రప్పింపుము. సమస్త: 

శాస్త్ర పాఠంగతుడై  మవోభాగ్యశాలియెయున్న జనకమహారాజును నీవు 

స్వయముగా ఆహ్వానింపుము. పూర్వుసంబంధి గనుక అతని వేరు మొదట చెప్పితిని. 
శి ఖ్ 

పూర్వసంబంధినం జ్జాత్వా తతః పూర్వం[బ్రఎమి తే, 19.21 

అకు దశరథునికి |పియమి[తుడై న కాళిరాజును, దశరథుని మామగారైన 
శేకయరాజును, బుశ్యళ్ళంగుని మామగారైన రోమపాదుని స్వయముగా ఆవ్యోనిం 
పుము. అన్ని దిశలయందలి రాజులను పిలిపింవును. అంధటిీని పరివార బంధుజన 

సమేతులై రమ్మని ఆహ్వాన ములు పంపుము. 

_బంధుమ్మిత్రపరివార సమేతులై రమ్మని ఈనాడు మనము శుభలేఖలలో |వాయుమాట 
ఇక్కూడిదే. | 

సంతి స్నిగ్ధాశ్చ యేచాన్యే రాజానః పృధివీ తలే 

తా నానయ యథాక్షీపం సానుగాన్ సహబాంధవాన్. 13.26 

వసిష్టుడు జాగరూకుడై నుమంతుని హౌచ్చరించుచున్నాడు. “నేను "పేరుపెట్టి చెప్ప 
లేదని కొందరిని పిలువకుందువుకా బోలు! నేను పొరపాటువలన చెప్పకున్నన్లు నివుమా తము 

అంధగరికిని ఆహ్వానములు పంపుము నుమా [| 

వసిష్టుని మాట మేరకు అందరిని ఆవ్వోనించినారు. యజ్ఞమునకు వలసిన ట్ర 
డములు సంభారములు అన్నియు సిద్దమెనవి. రావలసిన వారందరు వచ్చినారు. 

వసి ష్టుడు పనివారికి ఒక ఉత్తరువు చేసినాడు. [ అందణు జ్ఞ ప్రియందుంచుకొన దగినది] 

వోనీభ్లుడు = న అన్నము వెట్టునప్పుడు శోదతో పెట్టుడు. కామము వలనగాని [కోధమువలన 

గానీ ఏ సందర్భములలోను అనాదరముగా పెట్టకూడదు. అనాదరమతోకూడిన 

దానము దాతను తప్పక వెరుచును. ఈ మాటను మనస్సుననిలిపి పవర్షింపుడు.. 
దాతప్య మన్నం విధివ తతత నతు లీలయా 18.12 

ని జన భి సర్వవర్ణా యథా పూజాం (పాప్పువంతి సుసత్మ తాః 

నచావజా (ప్రయో కవా కామ, కోథవళాదపి. lal Fao ది (a un 

ఆపజయా కృతం హన్యా ద్దా దాతారం నాత్ర సంశయః 13.31 ష్ష్ | 

ఒక మంచి దినము చూచుకొని దశరథుడు యజ్ఞ శాలకు వెళ్లి నాడు, బుళ్య 

ళృంగుని పురస్కరించుకొని వసిమఘ్రైదులు యజ్ఞ నును (పారంభించి యథా శా స్త్రముగా 

జరిపంచినారు, 
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[ పదునాల్గవ సర్గలోని వినరములు చూడగా వాల్మీకి మహర్షి ఎన్నియో యజ్ఞములు 

జరిపించి యుందురని న్ఫురించుచున్నది. | 

యజ్ఞము చక్కగా జరిగినది. ఎవ్వరికిగాని అన్న వస్త్రములకు కొరతలేదు. 
తీరక సమయములందు శ్యాస్త్రచర్చలు జరుగుచుండినవి. 

[అక్కడ నమావేశమైన వారందరు గొప్ప పండితులు. యజ్ఞము వలన ఎంత గొప్ప 

1వయోజన మో ఈ పట్టున తెలిసికొనవచ్చును. | 

కర్మాన్తరే తదా విప్రా హేతు వాదా నృహూనపి 
ప్రాహు స్సువాగ్మినో ధీరాః పరస్పర జిగీషయా. 14.17 

యజ్ఞము పూర్తి అయినది. ఇళ్యము మెదడును పక్వము చేసినారు. దాని 

ధూమమును దశరథుడు ఆ|ఘాణించినాడు. ఆతరువాత దశరథుడు తన రాజ్యము 

నంతయు దానము చేసినాడు. తూర్పుదిక్కును హోతకు పడమటి దిక్కును అధ్వర్యువు 

నకు దతీణ దిక్కును (బవ్మాకు ఉత్తర దిక్కును ఉధ్లాతకు. 

ముత్సివ్యులుః మహారాజా! మా కెందులకీ రాజ్యములు ? మేము వేదాధ్యయనము చేసి 

కొనుచు కాలము గడపువారము. భూమిని పాఠించుట మాతరమా! 'ఆ 

కార్యమునకు మీరే సమర్థులు. మాకు భూమి వలన ఎట్టి [పయోజనమును లేదు. 
దానిని మిరే ఉంచుకొని మాకు బంగారము గాని అట్టిది మజియొకటి గాని 

ఇప్పింపుడు. మా కంతే చాలును. 

[శక్తికి మించిన పనులకు పూనుకొనుట తప్పు గదా! అందులో రాజ్య పరిపాలనము 

సులభమైనది "కాదు. అందు గమనింపదగి యున్నది. | 

దై జ్ అద Ca 
భవానేవ మహీం కృత్సా్నా మేకో రక్షితు మర్హతి 

న భూమ్యా కార్య దుస్మాకం నహి శకాస్స్మ పాలనే .. 14.43 
రతా స్పా ధ్యాయ కరణే వయం నిత్యంహి భూమిప _ సం 

నిష్కి9యం కించి దేవేహ పయచ్చతు భవానితి. ౨:౨... 1144 

మణి రత్నం సువర్హం వా గావో యద్వా సముద్యతమ్ 
తత్ప9యచ్చ నర శ్రేష్ట ; ధరణ్యా న |పయోజనమ్. [4.48 

దశరథుడు [(జాహ్మణులకు గోవులు వెండి బంగారు సమర్పించినాడు. బుశ్య 

శృంగుడు, వసిష్టుడు వానిని |జాహ్మణు అందరికిని న్యాయముగా పంచిపెట్టినారు. 
© న కః లు 

[(బాహ్మణులు దశరథునికి వేదోక్త ఆశీర్వాదములు చేసినారు. ' అశ్వమేధయాగము: 

పూరి అయినది. స. 
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పుత్రకామేష్టి 
అశ్వమేధయాగము 'పూ_ర్షియైన పిదప దశరథుడు బుళ్యళృ్ళంగునకు నమస్క 

రించి “నాకు వంళవృద్దికరమగు  |క్రతువును చెయింపుడుు అని (పొర్థించినాడు, 

బుళ్యశృంగుడు కొంచెము సేపు ఆలోచించి కార్యవి ధానమును నిర్ణయించుకొని చళరథునీ 

(ప్రార్ధనను అంగీకరించి వేదోక్త (ప్రకారము హోమము చేసినాడు. 

తతః (పొ(క్రమ్య తామిష్టిం పుత్రీయాం ప్పత కారణాత్ 

జుహావ చాగ్నొతేజస్వీ మంత్రదృ పైన కర్మణెం 15.8 

ఈ యాగమందు వావిర్భాగములను [గ్రహించుటకు [బహ్మోది దేవత లందు 

ఒకచోట కలిసినారు. రావణానురుని దుండగములను గుణించి చేవతలందలు [బహ్మతో 

మొజ పెట్టు కొన్నారు. అతనిని వధించు ఉపాయము నాలోచింపు మని |బహ్మాను 

వేడుకొన్నారు. 

(వ్య: (ఆలోచించి) రావణాసురుడు మానవునిచే చావవలసినవాడేగాని మణి యొక 

విధముగా అతనికి మరణము లేదు. 

ఈ మాటలలోనే ఏష్షు దెవుడుకూడ అచ్చటికి విచ్చేసినాడు. (బహ్మాది దేవతలు 

విష్ణు దేవునికి నమస్కరించి రావణుని సంగతి |పిస్తావించి “దేవా! నీ స్వరూపమును 

నాలుగు భాగములుగా విభజించుకొని దశరథునికి నలుగురు ప్యుతులుగా పుట్టుదువు 

గాక అని |పొర్థించుచున్నాము. దశరథుడు మవానియుడు. అతని ముగ్గురు భార్యలు 

(హీ (శ్రీ కీర్తి దేవతలకు సరివచ్చువారు. మీరు అవతరించుటకు తగియున్నది. 

దశరథుడు ఆయన భార్యలు ఎంతో గొప్పవారు. కానిచో వారికి విష్ణుదేవుడు 

పుుతులుగా అవతరించునా! | 

రాజ్ఞో దశరథస్య త్వ మయోధ్యాధిపతేః (ప్రభోః 

ధర్మజ్ఞస్య వదాన్యస్య మహర్షి సమ తేజసః. 15.18 

తస్య భార్యాసు తిసృషు (హీ శ్రీ కీర్త్యుపమాసు చ 
విష్ణో పతతి పూగచ్చ కృత్వాత్మానం చతుర్విధదు. 15.19 

బిష్ణుదోవుటు * దేవతలారా! మీరు కోరిన శ్లు చేసెదను. లోకకల్యాణము కొఆఅకు మీరు కోరి 

నట్లు సను అవతరించి రావణుని వధించి పదునొకండువేల సంవత్సరములు 

భూమిని పొలింపుచు మనువ్యలోక ములో ఉండగలను. ఇకమీద మీరు 

భయపడవలసిన పనిలేదు. 

చోనతలు : స్వామీ ! మహ్మోప్రసాదము. కార్యమును నిర్వర్తించి మరల వై_కుంఠమునకు 
దయచేయుడు. 
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[ భూలోకములోనే ఉండిపోవుదురని భయపడినారు కాబోలు | 

విష్ణు దేవుడు అవతరించుటకు నిశ్చయించి అంతర్జాన .మైనాడు, 

సకృత్వా నిశ్చయం విష్ణు రామం (త్ర్యచ పితామహమ్. | 

అంతర్థానం గతో దేవైః పూజ్యమానో మహర్షిభిః. 16.10 

ఆ తరువాత బుక్యళ్చంగుడు చేయు చుండిన ఇష్టి సందర్భమున (పజాపతి పంపున 

ఒక మహాపురుషుడు పాయస పూర్తకుంభమును గైకొని అగ్నిహో(తమునుండి వెడలి 

వచ్చి ఆ పాయస కుంభమును దశరథునకు సమర్చించినాడు, 

తప్ప జాంబూనదమయీం రాజతాంత పరిచ్చదామ్ 

దివ్యపాయస సంపూర్ణాం పాాతీం పత్నీమివ(ప్రియామ్ 

(ప్రగృహ్య విపులాందోర్సా $౦... +=. 16.17 

(వోడావత్వా వుడవుడు : రాజా ! నీయాగము వలన దేవతలు సంతృప్తులె. నీకీ పాయనము 

నంపినారు. దినిని నజాతీయులగు నీభార్యలకిచ్చి భుజింపజేయుము. నీకోరిక 

సఫలమగును, 

భార్యాణా మనురూపాణా మన్నీతేతి ప్రయచ్చవై 
తాసుత్వం [పాప్ప వసే పుత్రాన్ యదర్గం యజసే సృ, 16.20 

దశరథుడు ఆనంద నిమగ్నుడై ఆ వాతను రిరసా వహించి కొని (వాజాపత్య 

పురుషునకు నమస్కరించి (పదతీణముచేసి ధనమునొందిన దర్శిదునివలె మిక్కిలి సంత 
సంచెను. 

బభూవ పరమష్రీతః (ప్రావ్యవి త్తమివాధనః. 16.28 

(బాజాపత్య పురుషుడు అంతర్ధాన మెనాడు. 

దశరథునికి పుతులు కలుగుట 

దశరథుడు అంతఃపురమున కరిగి పాయసమును మువ్వురు భార్యలకు పంచిపెట్టి 

నాడు. కౌనల్యకు సగము నిచ్చినాడు. మిగిలిన సగములో సగము సుమి[తకు మిగిలిన 
దానిలో సగము కై కేయికి ఇచ్చి ఆ మిగిలిన దానిని మరల సుమి[తకు ఇచ్చినాడు. 

కౌనల్యాయై నరపతిః పాయసార్థం దదౌ తదా 
ఆర్హాదర్గం దదౌచాపి సుమిత్రామై నరాధిపః. 16.30 

కైకేయె;$ చానశిష్టారం దడొ పు త్రార్థ కారణాత్ 

(ప్రదదౌ చా. వశిష్టార్థం పాయస స్యామృతోపమహ్. 16.31 

అనుచింత్య సుమ్మిశాయై పునరేవ మహీపతిః 

ఏవం తాసాం దదౌ రాజా భార్యాణాం పాయసం పృథక్. 16.22 
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[ఈ పట్టున మనము దళరథుని ధర్మబుద్దిని గమనింవవలయును. కై కేయిమీద ఎంతటి 

మోహమున్నను పాయసము పంచుటలో పట్టపుదేవిమైన కౌనల్యను విశేషముగా గౌరవించి 

నాడు, సుమిత్ర గుణములను గమనించి ఆమెకు రెండుమార్లు పాయనము ఇచ్చినాడు. 

ప్రీయురాలె న కై శకేయికి యెనిమిదవ భాగమే చాలునని నిశ శృయించినాడు! | 

దశరథుని ముగ్గురు భార్యలు పొయనము భుజించినారు. తరువాత కొంత 

కాలమునకు గర్భ ములను 'దాల్చినారు. దశరథుడు పరమానందభరితు తే నాడు. 

వానరులసృష్షి 
(2 

బిహ్మ దేవుడు దేవతల నందణిని పిలిపించినాడు. 

(అవు 2 దేవతలారా! విష్ణుదేవుడు రావణుని .వధించుటకు భూలోకమున అవతరించి 

యున్నాడుగదా ! ఆయన కచ్చట సహాయము కావలసియుండును. మీరందజు 

మీ మీ పరా[కమమునకు సరివచ్చు పఠా[కమముతో కూడిన వానర రూపధరు 

లగు ప్వుతులను అప్సరసల యందును గంధర్వ ప్రల యందును సృజింపుడు. 

నే నిదివరలోశే యెలుగుబంట్లలో 'మటియైన జాంబవంతుని సృజిం చియున్నాను. 

(బహ "దేవని ఆజ్ఞను దేవతలు శిరసావహించినారు, ఇందుడు వాలిని, సూర్యుడు 

మ గీవని, బృహస్పతి తారుని, కుజేరుడు గంధమాదనుని, విశ్వకర్మ నలుని, అగ్ని 'కేవుడు 

నీలుని, అశ్విని దేవతలు మైందద్వివిదులును, వరుణుడు నుెషేణుని, పర్జన్యుడు కరభుని, 

వాయుదేవుడు హనుమంతుని ఇతరులు పెక్కువేల బలశాలురై న వీరులను వానరులు 

యెలుగుబంట్లు స్త్ ెండముచ్చుల జిరార నులతో రు నఖములను దంతము 

లను ఆయుధములుగా కలిగి యున్నవారు. వారందలు అస్త కోవిదులు, 
po 

న! 

అటి ల నఖదంషాయుడా స్సర్వ సర్వే సర్వాస్త్ర కోవిడాః 724 

ఈ విధముగా వానర నె నము ఎద మనది, వానరు ల౧చజు బలశాలురు- కామ ' 
యా ధరా 

రూపులు. ఆకసవమున కెగురగలరు. వర్వతవములను శాదింపగలరు. అందయు పండితులు, . 

శ ఎన జా _ “ru - ' 
వానరులు బా నానాయకులేన వాలిని సు గపుని నలుని నీలుని హనుమంతుని 

టా 

తదితర సెనానాలననుకులను కొలుచుచుండిరి 

గ న భార్య “కములు ఇ 'డాల్సీనందుకు ఆనందపడుచు దశర థభమహేారాజ. పుుతుల 

జననమునకు బుచియుండినాడు,. ఈ విధముగా ఇరు బుతువులు గడచిపోయినవి, 

పం డె 
| 3] 

డవ మాసం : పుచులు క కలిగినారు. 
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వె త్రమావము - నవమితిథ _ పునర్వసు నక్ష[తము - సూర్యుడు అంగారకుడు 
బృవాస్సతి శుక్రుడు కని తమతమ ఉచ్చస్థానములగు మేష మకర కర్క_టక మీన తులా 
రాసులయందుండగా బృహస్పతి చండునితో కూడియుండగా సమస్త లోక నాయకు 
డగు (శ్రీరాముడు కౌసల్య గర్భమునుండి ఆవిర్భవించినాడు. 

తతో యజ్ఞే సమాస్తేతు బుళూనాం ష టృమత్యయుః 
తతశ్చ ద్వాద సే మాసే చెశే నావమి కే తిథౌ 18.8 -; 

నక్షశ్రే౬.దితిదై వత్యే స్వోచ్చ సంస్టైను పంచసు - 

(గాము కర్క పేలగ్నే వాక్సృకావిందునానహ 1848. 
పోద్యమానే జగన్నాథం సర్వలోక నమస్కృృతమ్ 

కౌసల్యా ఒణనయ[ద్రామం సర్వ్యలతమీణ సంయుత మ్ 18.10. 

విషోరరుం మహాభాగం ప్పక్ర మెక్స్వాకు వర్గనమ్. 18.11 ఇ 4 చు అ 

పుష్యనతుతము మీనలగ్న మున క్రై కేయికి భరతుడు జన్మించినాడు. మధ్యాహ్న 
వెళ ఆశేపా నవృత్రము కర్కటక లగ్నమందు నుమి|త్రకు లవ్మణ క[తుఘ్నులు 
జన్మించినారు. 

[ లవ్మణునికంశు భరతుడు వెద్దవాడసీ పర్చ్పడుచున్నది. | 

ఈ విధముగా దశరథునికి నలుగురు కుమారులు కలిగినారు. గంధర్వులు 
పొడినారు. అప్సరసలు ఆడినారు. దేవదుందుభులు |మోగినవి. పుష్పవృష్టి కురిసినది. 
అయోధ్యలోని [ప్రజలు గుంపులుగూడి వేడుకలు జరుపుకొన్నారు. పురము నిండ 
ఉత్సవములే, 

దశరథుడు అంచణికి విరివిగా దానధర్మములు చేసినాడు. వదునొకండవ దినము 

గిడవగనే కుమారులకు వసిష్టుడు నామకరణము జరిపించినాడు. రాముడు భరతుడు 

లవ్మణుడు కతుఘ్నుడు అని యెడు పేరు ఆయన పెటినచే. 
(ap) రి 

కుమారులకు యు క కాలమున అన్న పాళన చెాలోపనయనాది కర్మలను. 
జరిపించినారు. కుమారులు నలుగురు వెరుగుచున్నారు. వారిలో బ్యేష్టుడగు రాముడు 
ధ్వజమువలె శోథిల్లుచు కడమ కొడుకులకం₹ు ఎక్కువగా తం|డికి సంతోషము *. 
కలిగించుచు సమ న్మ్మపాణులకు (బహ్మా దేవు జట్లో అశ్చే మిక్కిలి ఇష్టుడుగా నుండెను, 

తేషాం కేతురివ జ్యేష్టో రామో రతికరః పితుః 

బభూవ భూయో భూతానాం స్వయం భూరివ సమ్మత 18.23 

[ఈ . శ్లోకమును మజవ'-రాదు. కధ అంతయు దీనిమీద నే నడచినది. దళరథునికి రాముని, 
యందుగల (వ శ్యేక [(పేమయే కథకు బీజము, 1 
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కుమారులు నల్వురును గొప్పవారు. వేద వేచాంగములలోను రాజవిద్యల 

యందును మేటు లై నారు. ధనుర్వేదమును చక్కగా అభ్యసించినారు. కాన్సి అందరి 

కంబు ఎక్కువగా (శ్రీరాముడు (పళంగ లందుకొన్నాడు. తండిసేవయందు రతుడై. 

ఉండినాడు. 

చిన్న నాటినుండియు లత్మణుడు రాముని యెడ మిక్కిలి "స్నేహము కలిగి 

రామునికి ఎహోగాణమై యుండినాడు. రాముని శరిరను రామునికి కలిగించు 

సంతో షముకం శు మిక్కిలిగా లకుణుడు రామునికి |పీతికలిగించుచుండినాడు ! 

సర్వ(ప్రియకర _స్తన్య రామస్యాపి శరీరత * 

లక్ష్మణో లక్ష్మీ సంపన్నో బహిః(ప్రాణ ఇవాపరః 18.28 

లవ్మణుడు లె లేనియెడల రామునికి నిద్రపట్టదు. అన్నము సహించదు. 

నచతేసవినా నిదాం లభతే పురుషో త్రదుః 

మృష్ట మన్న ముపానీత మళ్నాతి సచ తం వినా 18.29 

ఈ విధముగా రామలవ్మణు లిద్దరు జంటగా సెరిగినారు. అౌ్లు భరత ళ|త్రుఘ్నులు 

ముజీయొుక జంట, 

అన్నదమ్ములు నలుగురు వెరిగి పెద్దవా రగుచున్నారు. వారి పెండ్లిమాట 

జిలోచింపవలెగదా ! దశరథుడు పురోహితుని, బంధువులను కూడి కుమారుల వివాహము 

లను గురించి ఆల రోచించుచున్నాడు. 

అధరాజా దశరథ స్తేషాం దార క్రియాం (పతి 

చింతయామాస ధర్మాత్మా సోపాధ్యాయ స్పదాంధవః 18.36 

అట్ట సమయములో విశ్వామి[త మహాముని వచ్చినారు. 

తస్య చింతయమానస్య దుంధత్రి మధ్యే మహాత్మనః 
అభ్యగచ్చ న్మహాతేజా విశ్వామిత్రో మహాముని? 18.87 

(విశ్వామితుని రాక చెండ్డి మాటలకు ఒక విధముగా అడ్డు తగిలిన దన్నమాట. ఈ. 
సందర్భమును మటువ కూడదు. దీని పాముఖ్యము మనకు శీఘములోనే వెల్లడి కాగలదు. 
దైవము ఏయే పనిని ఎట్లు నిర్ణయించి యున్నదో ముందుగా మనకు తెలియదు. 7 

విశ్వా మి|తుడు 

[ బాలకాండలో విశ్వామి తుడు ముఖ్యపాతము. విశ్వామితుని చరి[త బాలకాండ 

51.17 మొదలు 65-25 వకు వివరింపబడి యున్నది. ] 

| విశ్వామి[తుడు తపస్సుశేత |బహ్మర్సి యైన మహాపురుషుడు. అతడు జన్మముచే 
తతియుడు. (బవ్మా దేవుని కుమారుడు కుశుడు. కుశుడు ఒక దేశమునకు రాజు. కుళుని 
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కీమారుడు కుశనాభుడు. కుళనాభుని కుమారుడు గాధి. ' ఆ గాధి ప్వుతుడే 
విశ్వామి[తుడు. కాల[కమేణ పశాామి (తుడు రాజ్యాధిపతి యై ధర్మబుద్దితో రాజ్యమును 

పొలించుచుం ణెను. 

రాజాభూ దేష ధర్మాత్మా డీర్ణ కాల నమురిందమః 

ధర్మజ్ఞః కృత విద్యశ్చ పజానాంచ పి తేరత 8. ర్ 117 

ఒకానొకప్పుడు విశ్వామితుడు చతురంగ బలసమేతుడై భూమి యంతయు 

సంచరించుచు వసిష్టుని ఆశ్రమమునకు వచ్చి మహర్షిని సందర్శించి వినయముతో ఆయ 

నకు నమస్కరించినాడు,. వసిష్టుడు రాజుకు న స్వాగతముచెప్పి కూర్చుండ బెట్ట ఫలమూలా 

దులను సమర్పించి మళ్యాద చేసినాడు. ఇద్దరు పరః స్పర చూగకేమములను గురించి 

మాటలాడుచున్నారు. 

వేశ్వామితోతు * మహర్షీ ! మీ ఆశమమున ఎట్టి జాధలును లేక మీతపస్సు నిర్విఘ్నముగా 

జరుగుచున్న దా ? మీ శిష్యుల వివయమునగాని, అగ్నిహోత్ర విషయములందు 

గాని ఎట్టి ఇబ్బందులును లేపుగచా |! 

వనీష్టుడ కు: మేము నర్వవిధముల సుఖముగే యున్నాము. రాజూ ! నీకు జేమమేనా! 

నీవు నీరాజ్యమును చక్కగా పాలించుచుంటివిగ దా ! నీ చతురంగ బలములకు, 

ధనాగారములకు, స్నేహితులకు, పుతులకు, పౌ(తులకు శేమమా, 

ఈ విధముగా సల్లావము లాడుకొనుచు సంతోషముగా కొంతకాలము గడిినారు 

వనివ్ఫణు : (చిలునవ్వుతో) రాజా! నీను అతిథి శెష్టుడవు. నీకు అవళ్యము సత్కారము 

చేయవలసి యున్నది. నీకును నీ సెన్వమునకును అతిథిపూజ జరుపనెంచు 
దయాం 

చున్నాను. నీవు స్వీకరిం పవలయును. 

95 

త్ో ona ie i Aes న 9. 
రాజా త్వ మతిథి శ్రేష్టః పూజనీయః (ప్రయత్నతః లినం 14 

విక్వాయ్యితుడు = స్వామీ! ర్స (పియవాక్య మే చాలును. మీరు |పసాదించిన ఫలమూల 

ముల చేతను భగవంతులగు మీ సందర్శనము చేతను పూజనీయులగు మీచే 

సత్కరింపబడితిని. నాకు సెలవు దయచేయుడు. నా నమస్కారముల నందు 

కొని నన్ను చల్లని చూపులతో చూచుటయే చాలును. 

సర్వథా చ మహా (ప్రాజ పూజారేణ సు పూజితః 
ల్లో మ 

గమిష్యామి నమస్తేఒస్తు మై త్రేణేక్షస్వ చకుషా. ర్ు 

వనిద్దుడు వ రాజా! ఈ మాటలవలన లాభములేదు. మీరు తప్పక నా ఆతిథ్యము 

డై కొనవలెను. 
న. సంగా 

షి 



ఎటొంయి/తటు చి తము! మీరు సెలవిచ్చిన స్తు అగును గాక 
Pr.) ag) 

యథా (ప్రియం భగవత నథాను ముని పుంగవ, 52.19 
అణా అలల 

వసిష్టుడు తన కామఖథను వగు శబళను పిలిచి “" శబళా! త్వరగా వచ్చి నామాట 

వినుము, ఈ రాజర్షి కిని ఇతని ౫ నై న్యమునకును ఆతిథ్య పీయగో రుచున్నాను. కావలనిన 

వస్తువులను సిదము షయుము" అని అఆజ్జాపించినాడు. 

శబళ అన్నింటిని సిద్దము చేసినది. ఎవ్వ'రే మేమి కోరుకొనిరో వాని నన్నిటిని. 
సమకూర్చినది. 

విదదే కామధు కా కాదూ న్ యస్య యస్య య శేప్పిళతమ్, 53.1. 

అండణును విందులారగించి సంతృప్తు లే నారు. విశ్వామ్[ తుడు తిన్న ఇంట 

వాసములు లెక్క పెట్ల నాగనాడు. 
రు 

బిళ్ళాబితుడు * స్వామీ ! మాకు నన్మానము చక్కగా జరిపినారు, సంత పమైనది. నా 
మనవిని చి త్తగింపవలయును. మీకు లతగోవ్వుల నిచ్చెదను. , ఈ శబళను నాకు 

(పనాదింపుడు. శబళ ఒక అమూల్య రత్నము. రత్నములు రాజుల నొమ్ముగదా ! 

కావున ఇది న్యాయముగా నాసొ త్తే తే . ఆావ్మాణుడ వ వగు నీద్ కాజాలదు. 

వనీద్దుడు * రాజా! లవకాదు సరిగదా ! పెక్కు. నూర్గ కోట్ల గోవుల నిచ్చినను శబళను 
విడువ జాలను. వెండిరాసు లిచ్చినను దీనిని న్ కీును. ఈ కామధేనువు నా 

యొద్దనే ఉండదగినదిగాని విడువ దగినదికాదు. ఇది అద్భుత మహా త్త కము 
కలది. కారణములతో వనియేమి ! నేను శబళను ఎంత మా(తము విడువను, 

ఎిల్చాయ్యతుడు ఏ చక్కగా ఆలోచించి చెప్పుము. బంగారు మోక్తులతో కట్టిన పనుగులు 
పదునాలుగువేలు, నాలుగు నాలుగు తెల్ల గుల్ల ములతో కూడిన రథములు 

నాలుగు వందలు, వదునొకండువేల గుజ్జములు, కోటి గోవులు మీరు కోరిన 

బంగారు, రత్నములు - అన్నిటిని ఇచ్చెదను. శబళను నాకు దయచేయుడు. 

'వనిష్టుతు + రాజా! ఈ శబళయే నా నర్వన్వము. పెక్కుమాటలతో పనియేమి ? నేను 
శబళను నీ కీయను. అంతే. 

ఏతదేవహి మే రత్నం ఏత దేవహి మే ధనమ్ 
ఏత దేవహి సర్వస్వం ఏత దేవహి జీవితమ్. 5.28. . 

బహునా కిం ప్రలాపేన నదాస్యే కామదోహినీమ్. 59.26. 
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విశ్వామిత్రునికి పట్టరాని కోపము కలిగినది. శబళను బలాత్కారముగా తన 

భటులచేత ఈడ్సించినాడు. “పాపము ! శబళకు దుఃఖము వచ్చి “ఈ భటులు న న్నేల 
గ్రా { | యిట్లు బలాత్కరించి కొనిపోవుచున్నారు ! వసిష్టుడు నన్ను పరిత్యజించెనా ! నేను 

వారికి ఎట్టి అపకారమును చేయలేదుగదా 1” అని చింతించి భటులను విదిల్చివై చి వసి 

ష్లని పాదమూలమున చేరి “స్వామీ ! నే నేమి అపచారము చేసితిని - నన్ను మీ రేల 

_ విడిచితిరి” అని మొజిపెట్టుకొన్నది. 

వనీద్దుఢు : శబళా ! నేను నిన్ను విడువలేదు. మన రాజు బలోన్మత్తు డై నిన్ను బలాత్క 

రించి కొనిపోవుచున్నాడు. . నాకు సేనలు లేవుగదా ! అదియు గాక అతడు 

మన |పభువు. నే శేమి చేయగలను ? 

నహితుల్యం దిలం మహ్యం రాజాత్వద్య విశేషతః 

బలీ రాజొ క్షత్రియశ్చ పృథివ్యాః పతిరేవచ. 54.10 

వళ: స్వామీ! ఖా తబలముగూడ ఒక బలమా ! [బహ్మ కేజోబలము ఎదుట ఆ బల 

మెందుకు : పనికివచ్చును. మీరు న న్నాజ్ఞాపింపుడు. అతని దర్పమును ధ్వంసము 

చేయగలను. 

వసిష్టుడు అంగీకరించినాడు..శబళ అపార సై న్యమును సృజించినది. విశ్వామి తుని 

సైన్య మంతయు నాశన మెనది. అంతట విశ్వామి[తుని పు[తులు నూరుగురు వసిష్టుని వె 

కడరినారు. కాని మహార్షి [పభావమువలన ఒక ముహూ ర కాలములో భన్మమై 

నారు. విశ్వామి[తుడు, తన సైన్యమును తన కుమారులను కోల్పోయి దీనుడై, చావక 

మిగిలియుండిన ఒక కుమారుని రాజ్యపాలనకు నియమించి తాను హిమాలయ [వాంత 

మున కరిగి పర మేశ్వరునిగూర్చి తపస్సు (పార ౦భించినాడు. 

స గత్వా హిమవత్చార్శ్వ౦ కిన్నరోరగ "సే సవిత మ్ 

మహాదేవ (ప్రసాదార్థం తపస్తేపే మహాతపాః 55.183 

కొంతకాలమునకు ఈశ్వరుడు |[పత్యతమై “నీ కోరిక యేమి” అని అడిగినాడు. 

ఎళ్టామ్మితుడు : స్వామీ ! రవాస్యమం[తములతో కూడియుండు ధనుక్వేదమును నాకు 
..వసాదింపుడు.. చేవ చానవ మహర్షి గంధర్వ యక రతస్సులందు గల అన్త్ర 
సర్వస్వమును. నాకు దయచేయుడు. 

"ఈశ్వరుడు “తజాస్తు” అన్నాడు. ఈ విధముగా విశ్వామిత్రుడు అస్త్రములను _ 
సషంహాజెంచి చనిమ్టుడు వాతు డ్రె నళ్లే భావించి సంతోషించినొడు. ' 
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| ఈ పట్టున ఒక విషయము గమనింపద గియున్న ది. విశ్వామి|తుని అహాం భావమునంగతి, 

ఈశ్వరుడు “న్స్ కేమీ కావలయును ' అని అడిగినప్పుడు “వసిస్టుని జయించుటకు శ క్రి కావలయును" 

అని కోరియుండిన నరిపోవునుగడా ! కాని విశ్వామిత్రు డట్లు కోరలేదు. అస్త్రములను సంపా 

డించినచో తాను వానిని [పయోగించి జయము పొందగల నని తన శక్తినే నమ్మి నాడు. 

అహాంభావము సులభముగా పోదు. | 

ఈ విధముగా పీశ్వామి తుడు అ(్త్రుబలము సంపాదించి మరల వసిష్టుని మీదికి 

పోయినాడు. అస్త్రములను [పయో గించి వసిష్టుని ఆ|శమమును దహిం చినాడు. 

వసీషుడు ఆ|గహోద।గుడై బిహ్మదండమును "ఇ ౩ తి నాడు. 
(0; PE ర్త —0 

వోనీవ్హుడు : రాజూ ' నీ బల మేపాటిది ! (బహ్మా కెజో బల మెట్టిదో చూతువు గాక! 

క్వచతే క్షీ తియబలం కచ (బహ్మాబలం మహాత్ 

పశ్య |బిహ్మబలం దివ్యం మమ క్షత్రియపాంసన 56.4 

వసిష్టుడు |జహ్మదండమును పట్టి విశ్వామిత్రుని ఆగ్నోయాద్య, స్త్రములను (పతి 

పాత మొనరించినాడు. అస్త్రము లన్నియు వ్యర్థ మైన పిదప వీశ్వామి[ తుడు (బహ్మో(స్రు 

. అగ Ar 9 ఆగ ఆద్య అర్య ణా | అల “6 
మును [పయో గించినాడు. వసిష్టుడు ఆ [బహ్మో(స్త్రమునునసే తము తన [బహ్మదండముతి 

[మింగినాడు. అంతట వసిష్టునకు దారుణరూపము కలిగినది. రోవముకూపములనుండి 

అగ్నిజ్వాలలు బయలువెడలినవి. అప్పుడు లోకహితము కోరు మునులు వసిష్టుని 

సమీపించి ఆ మహర్షిని స్తుతించి విశ్వామితుడు ఓటు వడెనని చెప్పి |బహ్మో స్త్రకేజమును 

ఉపశమింపజేయు మని [పార్థించినారు. వసిష్టుడు సమ్మతించి కోపోపశమనము వేసినాడు. 

విశ్వామి తునికి పరాభవ మెనది. 

బికాంమీ (తుడు : (నిట్టూర్చి) ఛి]! వా తబలమూ ఎనశ్చారము గదా! ఒక్క (బవ్నాదండ 

ముచే నా అస్త్రము లన్నియు వాత మైపోయినవి ! [బహ్మ కేజస్సుబలమే బలము. 

కావున నేను పోయి |బహ్మాత్వమునకు మూలమైన తపస్సును ఆచరించెదను. 

ధిగృలం క్షత్రియబలం (బ్రహ్మ తేజో బలం బలమ్ 

ఏశేన బ్రహ్మదండేన సర్వాస్తాంణీ హతానిమే. 56.28 

త దేత త్సమ వేశ్యాహం (ప్రసన్నేం[దియ మానసః 

తపోమహ త్సమాస్టా స్యే యదై (దహ్మత్య కారణమ్. 56.24 

(విశ్వామిత్రుని అపజయమే అతని అభ్యుదయమునకు చారి తీనినది. మవోత్ముల ఆగ 
వాము కూడ అన్నుగహమే. మనము “కీడు” అని భావించినచానిలో నుండియే మేలు పుట్ట 
వచ్చును. ద్రైవచితములు పలుతీరులు - ఈ విషయమును (గహించి. మనము అన్ని అవస్థల 
లోను దిగులు మాని ధైర్యముగా ఉండవచ్చును, 
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విశ్వామిత్రుని తపస్సు (దకీణదిక్కున) 

పిశ్యామి తుడు భార్యాన మేతు డ్రై బయలు దేరి ధతీణదిక్కు చేరి తపస్సు 

| పారంభించినాడు. అక్కడ ఆయనకు నలుగురు పుత్రులు కోలిగినారు. ఒక వెయి 

సంవత్సరములు తపస్సు చేయగా బుషిన మేతుడై |బహ్మా (పత్యతమె "రాజర్షి ' అను 

బరుదును |పసాదించినాడు. అందుకు విశ్వామ్మితుడు సిగ్గుపడినాడు. కోపము కూడ 

వచ్చినది. 

వికామి తుడు : ఇన్ని సంవత్సరములు ఎంతో కష్టించి తపస్సు చేసితిని. వీ రందరు వచ్చి 

నన్ను "రాజర్షి" అని కేల్చినారు. నా తపస్సు కంతటికి ఇదియేనా ఫలము! 

త పశ్చ సుమహ త్త ప్తం రాజర్షి రితి మాం విదుః 

దేవా స్సర్షి గణా స్సర్వే నా స్తిమన్మ్యే తపఃఫలమ్, 57.8. 

[| పాపము | [కొత్త తలో అశు అనిపించుట సహాజము. ఇట్ట నిందలను మనము తరచుగా . 

వీనుచుందుము. విశ్వామి!తుని నిష్టుర వాక్యముల వల్లనే శేలినది గదా అతని తపన్సు ఎంత 

వరకు సాగిన దని ! | 

విశ్వామి[శుడు మునుపటికంయు తీ్మీవముగా తపస్సు చెయసాగినాడు. కాని 

| తిశంకునిమూలమున కొంత "అంత ర*యము కలిగినది. 

య... తిశంకుని చరిత 
|తిశంకువు ఇవ్వాకువంశపు రాజు. శరీరముతో నే స్వర్గమునకు పోవలయు నని 

అతనికి కోరిక కలిగి అందుకు అనుకూలముగా ఒక యజ్ఞ మును జరిపింపు మని కులగురు 

వె న వసిష్టుని యూాచించినాడు. వసిష్టుడు “అది శక్యము కాని పని” అని చెప్పినాడు. 

అంతట శంకువు వసిష్టుని ప్యుతులను ఫొపించి తన కోరికను వారికి తెలియచేసి 

“వసిష్టుల వారు తనవల్ల కాదన్నారు. మ్నీర్తైనను ఆ యజ్ఞమును నిర్వహించి నా 

కోరికను తీరుడు” అని [పాక్టించినాడు. 

వనిష్టళ్ళుతులు : దుర్మార్గుడా ! సత్యవాదియైన గురువుచే నిరాకరింపబడి ఇతరుల నాశ 

యించుచుంటివా ! మా తండి కాదనిన పనిని మేము చేయగల మని వచ్చితివా! 

నీవు పరమ మూర్జుడవుగా ఉన్నావు. బుద్దితో మరలిపొమ్ము. వసిష్టుడు 

సామాన్యుడు కాడు. యాగములు. శేయించుటలో ముల్లోకములంధును అతనికి 

సరి వచ్చువారు లేరు. గురువును అవమానించి, అసాధ్యమైన యీ యజ్ఞ మును 

చేయించుటకు' మేము పూనుకొనగల మని నీ కెట్లు తోచినది ? 

[పెద్దలు చేయుటకు వీలు లేదన్న పనికి పిన్నలు పూనుకొనుట గొప్ప తప్పు] 
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ఈ మాటలు విని 'త్రిశంకునకు $ కోపము వచ్చినది. 

(కింకఖు: గురువు చేతను గురుపుతులచేతను నిరాకరింపబడితిని గనుక నేను మరి 
యొక యాజకుని ఆ[శయించెదను. 

ఈ మాటలకు వసిమ్టుని కుమారులకు కోపము కలిగి “గురుదోహి వగు నీవు ' 
చండాలుడ వగుదువుగాక 1" అని శపించినారు. (పభువై న. తిళశంకునకు చండాలత్వము 
వచ్చినది. నల్లబట్టలు, బిరునుపారిన నల్లని శరీరము, పొట్టిజుట్టు, శృశానమందలి పూదం- 
డలు, బూడిద మెపూత, ఇనుప సొమ్ములు - తెల్లవారుసరికి ఈ విధముగా ఉన్నాడు." 

మంతులు, పురజనులు ఈ రూపమును చూచి రాజును త్యజించినారు. | తీళశంకువు 

ఒక్కడే బయలుదేరి విశ్వామి తునికడ కరిగినాడు. ఇట్లు వచ్చిన (తిళంకుని చూచి విశ్వా 
మితునికి జాలి కలిగినది. 

విక్వామ్మితుఢు * రాజా ! నీవు వచ్చిన వని యేమి? నీ కీ చండాలరూప మెట్లు కలిగినది * 

(శళంవళు : నే నెన్నీయో యజ్ఞ ములు, చానములు చేసియున్నాను. గురువులకు పూజ 

లర్సిం చితిని. శరీరముతో స్వర్గమునకు పోవలయు నని నా కొక కోరిక యున్నది. 
కాని నామీద మాగురువుకు దయ రాలేదు సరిగదా ! నా ప్రయత్న మునకు ఫల 
ముగా ఈ చండాలరూపము సంభవించినది, జను మరియొక యాజకుని ఆ 
యింతు నని చెప్పగా గురుప్కుత్రులు ఆ(గహించి నన్ను శపించినారు, దీనిని బట్టి 

, చూడగా దై వమునశే, యెక్కువ బల మున్నట్లు శతేలుచున్నది. పురుష. గారము 
_ _ నకు బలముళలేదు. . 

__రైవమేవ పరం మన్యే పొరుషంతు నిరర్ధకమ్ ... . ౨... ,.. 
" డైవేనాశ్రమ్యశే సర్వం దై దెవంహి వరమాగతిః. “5822 

. ఇప్పుడు మీ ఆన్నుగవాము కోరి వచ్చితిని. మీరు తప్ప నాకు రతకులు లేరు. మీ : 
పౌరుషముచే దై వగతిని మరలించి నాకు అనుకూల పరిస్థితి కల్పింపవలసినదిగా , వేడు. - 
చున్నాను... ణ్ 

దైవం పురుషకారేజ నివ ర్హయితు మర్తసి సి . 58.24 

విక్వామ్మితుడు : రాజా ! భయపడకుము. తగినవారిని పిలిపించి నీవు కోరిన యజ్ఞ మును. 
జరిపింతును. కాని ఒక్క. చిక్కుమా[త మున్నది. గురుశాపమువలన సంభవించిన 

యీ చండాలరూపమును మార్చుటకుమా[తము సాధ్యముకాదు.  వలయునేని: 
ఈ శరీరముతో నే. నిన్ను స్వర్గమునకు పంపగలను. నన్ను శరణు జొచ్చితివి కావున 

స్వర్గము నీ అరచేతిలో. ఉన్న శ్లే. 
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[ ఇదియే అరచేతిలోని వైకుంఠము. | 

గురుశాపకృత ౦ రూపం యదిదం త్వయి వర్తతే 

అనేన సహరూపేణ సశరీలో గమిష్యసి 59.4 

హస్త [పాప మహం మన్యే స్వర్గం తవ నరాధిప 

య_స్థ్వం గ్రౌశ్గిక్ర మాగమ్యు శరణ్యం శరణాగత ? 59.5 

[తిళంకువు ఆ చండాలరూపముతోనే స్వర్ణమునకు పోవుటకు సిద్దపడినాడు ! 

| చేవోభిమానము ఎంతపనినై నను చేయింపగలదు. (తీళంకువు శాశ్వతముగా ఆ చండాల 

రూపముతో నే ఉండుటకు సమ్మతించినాడు ! | 

విశ్వామి[తుడు యజ్ఞమునకు పూనుకొన్నాడు. అందటిని ఆహ్వానింపు డని 

కుమారులను పంపినాడు. ఎవ్యశె సను ఆడేపణ చేయుదుగేని ఆ సంగతి తనకు తెలుప 

వలసిన దని ఆదేశించినాడు. విశ్వామిత్రుని పుత్రులు బయలుదేరినారు. అందణితో పాటు 

వసిషుని పు[తులనుగూడ ఆవహ్మోానించినారు. వసిష్టుని పు[తులు అపవహాసించినారు, 

ఎనీవ్దశ్ర [తులు : యజ్ఞము చేయించువాడు మ్మతియుడు. చేయువాడు చండాలుడు ! 

అట్టి యజ్ఞమున హావిర్భాగములను [గ్రహించుటకు దేవత లెట్లు రాగలరు ! 

క్షత్రియో యాజకోయస్య చండాలస్య విశేషతః 

కథం సదసి భోకారో హవి స్తస్య సురర్మయః కల. 18 

ఈ మాటలు విశ్వామి[తుని చెవిలో పడినవి. విశ్వామి(త్రుడు కోపించి వసిష్య 

కుమారులను శపించినాడు. . 

మిగిలినవారు వచ్చినారు. విశ్వామితుడు యజ్ఞమును పూర్తిచేసినాడు. కాని 

హవిర్భాగములు 7 కొనుటకు దేవత లెవ్వరును రాలేదు. విశ్వామి [తుడు ఆగహించి 

తన తపః|పభావముచే |త్రిశంకుని స్వర్గమున కంపినాడు. 

స్వారితం కించిదప్య స్తి మయాహి తపసః ఫలమ్ 

రాజ౯ా స్వతేజసా తస్య సశరీరో దివం వ్రజ. 60.14 

[తిళంకువు శరీరముతో స్వర్గమున కరిగినాడు కాన్ని ఇం దుడు అక్కడ ఉండనీయ 

లేదు. “గురుశావహతు శై నవారి కిక్కడ చోటులేదు. నీవు తల[కిందుగా పడిపొమ్ము" 

అన్నాడు, 

(తిశంకో గచ్చ భూంఏ_స్హ్ట్వం నాసి స్వర్గకృతా లయః 

గురుశాప హతో మూఢ పత భూమి మవాక్ఫిరాః 6 
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(తిళంకువు తల[కిందుగా పడుచు “విశ్వామి[తా ! రక్షింపుము” అని శేక పెట్టి 

చాడు. విశ్వామిత్ర డా దీనాలాపమును విని కోపించి “నిలు నిలు” అన్నాడు. ఆ 

మాటలతో విశ్వామ్మితుడు [తిశంకుని | అంతరాళమున నిలిపి, దథిణ దిక్కునందు 

1 కొత్తగా సప్తర్షి మండలమును సృజించి నక[తములనుసై తము సృష్టించినాడు. మణీ 

యొక ఇంద్రుని, 'దేవతలనుగూడ సృష్టింపదలచినాడు. అంతట దేవతలు బుషులు 

మున్నగువారు వచ్చి విశ్వామిత్రుని వేడుకొని “గురుశాప వాతులకు స్వర్గములో 

స్థాన మున్నదా! మీరే నెలవిండు” అని అడిగినారు. 

స్ప్పైత్మితుడు 2 సరేకాని, శరీరముతో స్వర్గమునకు పంపుదు నని |త్రిశంకునకు మాట 
ఇచ్చితిని గదా! ఆ మాట యేమికావలెను? నేను సృజించిన ఈ స్వర్గమున 

(తిళంకువు ఉండుటకు మీ ెల్లరు సమ్మతింప వలయును. 

దేవతలు + అనాదిగా ఉన్న జ్యోతిశ్చకమునకు వెలుపలగా మీ నక్షతములు మున్నగునవి 

ఉండును గాక [| (తిళంకువు యి నమత మండలములో శాశ్వతముగ తల|కిందుగ 

నిలిచి యుండును గాక! 

ఈ విధముగ ఉభయులు సమ్మతించినారు. (తిళంకువు ఈ నాటికిని తల|కిందుగా 

అక్కడనే ఉన్నాడు. | అదియే | తిశంకు స్వర్గము 

[తిగశంకువు కోరిన స్వర్గ మిదియేనా ! అతనికి అభించినది మొతము ఇదియే. అంతటి 
'దేహాభిమానము గలవారు తల[కిందుగా ఉండవలనినదే కాబోలు ! మజియొకమాట - దేహము 

ఈ లోకమునకు నంబంధించినది గనుక చూపు భూమి. వై పుననే, నిలిచి యుండుట ఎంతో 

సమంజసముగా నున్నది. ఈ పట్టున గమనింపదగిన విషయము మటియొకటి కలదు. గురువు 
నకు అపచారము చేసినచో కలుగు బాధ సులభముగా తీరునదికాదు. కావున గురువుల యెడ 

మెలకువతో (పవ _ర్షింపవలయును, ] 

(తిళంకువు కథ విన్నాము. విశ్వామ్[ తుడు అప్పటివణకు ఆర్జించిన తపో 

ధనమును |త్రిశంకునికై వ్యయపటిచినాడు. 

విశ్వామిత్రుని తపస్సు (పడమటి దిక్కున) 

విశ్వామి తుడు దషిణ దిక్కును వదలి పడమటి దిక్కు చేరి తపస్సు మరల 
(ప్రారంభించినాడు. పుష్కర తీర్థముల తీరములందలి ఫలమూలములను మాతము 

స. భుజించుచు ఉగతప మాచరించినాడు. అక్కడ సైతము ఒక విఘ్నము సంభవించినది, 

ఫ్ శున శ్ళేఫుని కథ 
/ 
j విశ్వామి[తుడు పడమటి దిక్కున తపస్సు చేయుచుండిన కాలములోనే. అయోధ్య 

రాజగు అంబరీషుడు ఒక యాగమును (పొరంభించినాడు. యజ్ఞ పశువును ఇందదుడు 
వసత క 
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అపహారించినాడు. పశువు దొరకనిచో యజ్ఞక_ర్తకు వోని కావున పశువునై నను 'వెదకి 

తెచ్చికొనవలయును. లేక ఆ పళువునకు ఈడుగా నరపశువు నై నను సేకరింపవలయును. 

ఎంత వెదకినను యజ్ఞ పశుపు కానరాలేదు. కాబట్టి నరపశువును సంపాదించుటకు 

అంజరీషుడు బయలుదేజినాడు. ఈ యత్నముతో [ప్రయాణము సాగించుచుండగా 

భృగుతుంగ మను పర్వత |పాంతమున బుచీకు డను మహార్షి భార్యా పుత్రులతో 

ఉండుట అంబరీషుడు చూచినాడు. 

|బుచీకుడు విశ్వామిశుని సోదరి భర్త. | 

అంవిరీముడు : బుచీకుడా ! లక్ష గోవుల నిచ్చెదను. యాగ పశువుగా ఉపయోగించు 

కెనుటకు ఒక్క కుమారుని నాకు వి[కయింతువా?. 

ముబీవడుఐ రాజా 1! నీ వెంత వేడుకొన్నను నేను నా జ్వేష్పపు తుని విక్రయింప నొల్లను. 

బుబీవని భార్య 2 నే నెంతమా[త్రము నా చిన్నకుమారుడగు శునకుని విడువ. జాలను. 

'జ్యేష్టపుతులు తండులకు |[పియుశై నట్టు కనిష్టులు తల్లులకు |పియులు గదా! 

ప్రాయేణహి నర శ్రేష్ట జ్యేష్టాః పితృషు వల్ల భాః 

మాత్య్థాణాంతు కనీయాంప _ప్తస్మ్మాదక్షే కనీయసమ్. 01.18. 

ఈమాటలను నడిమివాడ్రైన శునశ్ళేపుడు విన్నాడు. తానే స్వయముగా అంబ 
రీషునితో అనుచున్నాడు. 

ఖనల్ఫేళ్రుడు : “పెద్దకుమారు నీయజాలనని తండి చెప్పినాడు. చిన్నవాని నీయనని తల్లి 
చెప్పినది. మధ్యముడనగు నన్ను విక్రయించుటకు నాతలిదం [డు లిద్దరు సమ్మతించి 

నట్లు విదిత మగుచున్నది. కావున నన్ను తోడ్కొని పొండు. 

అంబరీషుడు లకు గోవులనిచ్చి శున శ్నేఫుని వెంట బెట్టుకొని వెడలినాడు. దారిలో 

పుష్కురతీర్థము చెంత అందజు విశమించినారు. ఆ యవకాశమును చూ చుకొని శునశ్ళ 

ఫుడు తన మేనమామ యగు విశ్వామిత్రుని కలిసికొని తనకథను [శు తపణిచి విలపించి 

రకింపుమని (వార్ధించినాడు. | 

[బుచీకుని కిని విశ్వామితునికిని గల బంధుత్వము ఇక్కడ సూచికమైనది. ] 

భనళ్ళేవ్లుతు మామా ! అంబరీషుని యజ్ఞము సఫలము కావలయును, నేను దీర్హాయు 

పును కాశలయును. తగిన ఆలోచన చేసి నన్ను రతింపుము. 

విశ్వామి[తుడు తన పుతులను పిలిచి “నుతులారా! మీలో ఒక్కడు ఈ 
బాలునికి బదులు అంబరీషుని యజ్ఞ పశువుగా పోయి. ఈ జాలుని రక్షింప వలయును.” 
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అన్నాడు. అందుకు తన సుతులెవ్వరును సమ్మతింపలేదు. “నీ కుమారులను వినర్జించి 

ఊరివారి కుమారుని రకింపబూనుట ఏమి న్యాయము ? భోజనమునందు కుక్కమాం, 

సమువలె నీవు చెప్పినది తగినదికాదు" అని తిరుగబడినారు, 

కథ మాత్మసుతాన్ హిత్వా త్రాయసేఒన్య సుతం విభో 
అకార్యమిన పశ్యామ శృ్యమాంస ఇవభోజనే, 62.14: 

విశ్వామి[తుడీమాటలకు కోపించి “మీరు కుక్కమాంసమును భుజించుచు వేయి 
సంవత్సరములు భూమియందు తిరుగుచుందురుగాక” అని తననుతులను శపించినాడు. ' 

['శ్వమాంన ఇవభోజనే” అని ఉపమానముచెప్పి తం|డిని నిందించినందుకు ఫలితముగా. 
వారికి ఈ శాపము వచ్చినదికాబోలు! | 

శ్యమాంస భోజిన స్సర్వే వాసిష్టా ఇవ జాతిషు 

పూర్ణం వర్షనహ స్రంతు పృథివ్యామనువత్స్యథ. 62.17 

విశ్వామితుడు పుత్రులను శపించి శునశ్ళేఫుని రకించుటకు ఉపాయము 

ఆలోచించినాడు. 

వోక్వామితుడు = కునశ్ళేఫా ! దివ్యము లగు రెండుగాథలను నీకు ఉపదేశింతును. నీవు 

వానిని [(గహించి యాగమునందు గానము చేయుము. నీకు ఎట్టి హానియును 

కలుగదు. అంబరీనుని యజ్ఞ ము సఫల మగును. 

అంబరీషుడు కునశ్చేపుని వెంటబెట్టుకుని యాగ శాలకు పోయి ఆజాలుని య ఖై 

పశువుగావించి యూపస్తంభమున బంధింపగా విశ్వామి[తుడు తనకు ఉపదెళించిన 

గాథలను గానముచేసి ఇం|దుని ఉపేం[దుని కున శృఫుడు స్తుతించినాడు. ఇం[దుడు 

తృ ప్రి జెంది శునశ్ళేఫునికి. దీర్దాయువు (పసాదించినాడు. అంబరీషుని యజ్ఞ ము ఫలవంత 

మెనది, 

విశ్వామి [తుడు తపన్సునకు మరల పూనుకొని వేయి సంవత్సరములు తప 
మాచరించినపిదప [బహ్మా దేవుడు బుషిగణములను దేవతలను కూడి వచ్చి విశ్వామి[తు 

నికి “బుషి అను బిరుదును (పసాదించినాడు. ఇంత కాలమునకు విశ్వామి[ తుడు 

“రాజర్షి ఏ మెట్టుదాటి “బుషి అయినాడు. 

విశ్వామి|తుడు తపస్సు మరల చేయసాగినాడు. మరల విఘ్నము కలిగినది. 

విశ్వా మిత్రుడు - మేనక 

అప్సరన మేనక పుష్కర తీర్థ ములందు స్నానము చేయుచు మేఘమునందలి 

'మజపువల పలుగుచు విశ్వామి తుని కంట బడినది. 
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రూ ే ఎణా ప్రతిమాం తత్ర విద్యుతం జలదేయథా - nn 6005 

విశ్వామి[తుడు పరవశు: డై నాడు... 

ఎల్వామ్మితుడు ౩ మేనకా! నేను ' కామవశుడ నైతిని. నీవు నా ఆ శ్రమమునకువచ్చి నన్ను 

అనుగ్రహింపుము. es 

చేసేక అంగీకరించినది. [అందుకొటకు వచ్చిన వగలాడిక చా [| 'ఆగ్రమమున 

'పవేశించినది. పదిసంవత్సర ములు సుఖముగా గడచిపోయినవి. అప్పటికి విశ్వామిత్రునికి 

కను విప్ప కలిగినది. గ్గుపడి దుఃఖపడినాడు. కోపముకూడ కలిగినది. 

బిర్చామ్మివడు = (తనలో స్. ఆహో! ఎంత తపని జరిగినది. నా  తపోభంగ మొనరించుటకు 

వత లే ఇట్లు చేసినారు. పథి సంవత్సరములు, ఒక్క అహోర్యాతముగా గడచి 

పోయినవి మన్మథ మోహమున + బడి నేనీ విఘ్న మున కగ్గమైతినిగదా! .. 

.సర్వం సురాణాం కరైైత త్తపోపహరణం మహత్. (౧౫౨౨౨ 68.10 

, + అహోరాత్రావదేశేన, గతాస్సంవత్సరాదశ ee 

నామమోహాభిభూత న్య విఘ్నోఒయం ప్రత్యుపస్థిత ౨... : 68. 11 

విశ్వామిత్రుడు మేనకను . చూచినాడు.. . మేనక గడగడ ( వణకిపోవుచున్న ది. 

అంజలిబద్దయె. నిలబడియుండుట చూచి విశ్వామిత్రుడు. కోపమును నిగ్రహించి మధుర 

వాక్కులు పలికి మేనకను పంప్పివె చినాడు. 

- విశ్యామిశ్రుని. తవన్సు. (ఉత్తర దిక్కున)... 

“విశ్వామి[తుడు: మేనకను పంపించి అటువె'' 'హిమవత్సర్వతమునకు వెళ్ళి గి శాళికీ 
నదీతీరముచేరి ఇం[దియములను జయింపగోరి తప పన్సు (ప్రారంభించినాడు. ఒక" వేయి 

$ సంవత్సరములు. తపస్సు "కాపించిన పిదష (బ్రవ్మా దేవుడు సాణాత్కరించి విశ్వామిత్రునికి 

“మహర్షి” బిరుదమును పసాదించినాడు. .- ౫. 

 వేళ్చామ్యితుడు స్వామీ! “మహర్షి” పదవి ఏ ప్రసాదించితిడి నేను ఇంద్రియములను జం జయించి 

(వజ్ర? లేదు. ఇంకను (ప్రయత్నము వేయవలసి యున్నది" 

ఈ మాటలు పలికి (బవ్మాతిరోహితు డై. డై నాడు, విశ్వామిత్రుడు ఉ(గ్రతపస్సును 

మొదలు బెట్టినాడు. చేతులు. సెశెత్తి. నిరోలంబుడై. వాయు భతణ మాతముచేయుచ్చు 

ఎండకాలములో. పంచాగ్ని మధ్యమున నుండి వానకాలములో బయలనిలిచి శిశిరబుతు' 
వుతో రా|క్రింటిగళ్లు సీటిలో మునిగి ఈ విధముగా. వేయినంవత్సర ములు తపస్సు చేసి 
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నాడు. దేవతలు, ఇం|దుడు భయపడినారు. ఇంద్రుడు రంభను పిలిచి “రంభా! నీ వల్లనే 

కావలయును ఈ దేవకార్యము. విశ్వామిత్రుని ఎన్మ్హైనను నీవు వశపజచుకొనవల 

యును” అన్నాడు. 

రంభ 2 (భయముతో) [పభూ! ఈ కార్యము నాకు సాధ్య మగునా! విశ్వామి[తుడు 

ఉ(గకోపి యగుట నన్ను శపించుట నిశ్చయము. నన్ను తమీంప వేడుచున్నాను. 

ఇందుకు వ రంభా ! భయపడకుము. నేను మన్మధ సమేతుడనై వచ్చి వసంతబుతువు 

నందు ఒక రమ్యమైన తరువుమీద కోయిల రూపములో నీ చెంతనే ఉందును. 

రంభ ధైర్యమును శెచ్చికొని అలంకారము చేసికొని విశ్వామి తుని సమీపించినది. 

కోయిల మనోహరముగా ఆలాపించినది. విశ్వామ్మితుడు తల ఎత్తి రంభను చూచి 

నాడు. ఆయనకు సంచేవాము కలిగినది. ఇది చేవేం[దుని కార్య మని [గ్రహించి ఆగ 

హించి రంభను శపించినాడు. వెంటనే సంతాపము కలిగినది. “కోపమును నిగహించు 

కొనజాలనై తిని గదా” అని బాధపడ్నినాడు. రంభ శిలయెైనది. ఇందుడు, మన్మధుడు 

పరుగ త్తి పోయినారు. కోపకారణముగా విశ్వామి తుని తపస్సు తటిగినది. 

అాతిద్రాడు : (తనలో) ఇక నేను కోపింపను, మాటలకు కూడ స్వస్తి చెప్పెదను. 

టూర్సు నై "ని తము విడువను. ఇం|దియములను తప్పక జయింతును. నాకు 

దాహ్మోక్యము [పా్తీ పంచు వణుకు ఇస ఉండి తపస్సు చేయుదును 

విశ్వామిత్రుని తపస్సు (తూర్చుదిక్కు నృ. 

విశ్వామితుడు దీక బూని తపస్సు చేయుటకు తూర్పుదిళ కరిగి తపస్సు 
(ప్రారంభించినాడు. ఎన్ని విఘ్నములు కలిగినను కోపముపాలట పడలేదు. ఇట్లు చేయి 

సంవత్సరములు తప మాచరించి నియమము ముగియగనే అన్నము సిద్దము చేసికొన్నాడు. 

ఇం[దుడు (బావ్మాణ రూపమున వచ్చి అన్నమును యాచించినాడు. విశ్వా 

మి[తుడు అన్న మంతయు ఆ (బాహ్మాణునికి వెట్టి మౌన మూని ఊరకుండినాడు. 

మరల ఒక వెయి సంవత్సరములు తపస్సు చేసినాడు. నిట్టూర్పు నై తము విడువని 
' నియమముతో తపస్సు సాగించినాడు. అంతట విశ్వామితుని శిరస్సునుండి పొగ 

బయలు 'వెడలినది. ముల్లోకములు కలత జెందినవి. దేవతలు గంధర్వులు మున్నగువారు 
విశ్వామి[తుని తపస్సు యొక్క తేజస్సువలన కాంతి తణిగి యుండిరి. అందరును 
(బన్మాను సమీపించి మొజు వెట్టుకొని “సాకీ ము! _విశ్వామి తుని తపస్సునకు భంగము 

కలిగించుట మాకు సాధ ధ్యము కాలేదు. ఆయన ర కోట్రనదేరియో ఆయనకు [పసాదించిన 

యెడల [బదుకగలము. అట్లు మీరు అను[గహింపనిచో ముల్లోకములు . __ నాళము 

కాగలవు” అని విన్న వించినారు. 
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కాలాగ్నినా యథాపూర్వం త్రైలోక్యం దహ్యతేఒఖిలమ్ 
దేవరాజ్యం చికీర్రేత దీయతామస్య యన్మత మ్, 65.17 

అ 

[బహ్మ దేవుడు వచ్చి విశ్వామి|త్రునికి 'బహ్మార్షి ' పదవిని [పసాదించినాడు. 

(బివ్యా = విశ్వామి|తుడా ! తపస్సు చేత (బాహ్మణత్వము సాధించితివి. నీకు మంగళ 

మగును గాక. 

విశ్వామిత్రుడు సంతసించి |బహ్మోది దేవతలకు నమస్కరించి “|జాహ్మాణ్యము, 

దీర్హాయువు నాకు కలిగెనేని ఓంకారము వమట్కారము వేదములు నన్ను వరించును 

గాక! వేదముల నెరిగిన వారందరిలోను |శేష్ణుడగు వసిష్టుడు మీరు చెప్పిన విధముననే 

నేను (జాహ్మణుడ నని పలుకును గాక | 

(బ్రాహ్మణ్యం యాదిమే ప్రాప్తం దీర్హ మాయు స్తథైవ చ 

ఓంకారశ్చ వషట్కారో వేదాశ్చ వరయంతుమామ్. 65.22 

క్షత్ర వేద విదాం శ్రేహ్టో బ్రహ్మ వేద విదామపి 

బహ్మపుతో వసిష్టో మా మేవం వదతు దేవతాః. 65.28 

దేవతలారా! నాకు |పధానమైన ఈ కోరికను తీర్పు లేని పీరందరు మీ నెలవులకు 

పోవచ్చును. 

యద్యయం పరమః కామః కృతో యాంతు సురర్షభాః. అయోథ్య 65.24 

అంతట తాపస (శేస్టుడగు వసిష్టుడు దేవతలవల్ల సంతోవపరువబడి విశ్వామి తు 
© ©: ౧౫ 

నితో స్నేహము కలిపి "“పవమన్తు” అన్నాడు. 

[ అనగా “చేవతలు చెప్పినన్త్లు అగునుగాకి అని చెప్పినాడు. |] 
య 

తతః (ప్రసాదితో దేవై ర్వసిషో జపతాం వరః 

సఖ్యంచకార (బ్రహ్మర్షి రేఎమ స్తితి చాబ్రవీత్. 65.25 

వి వాం t బవ స అద్య శి అద్య దేోనతలు పిశ్వామి। తుడా : నీవు [బహ్మృర్షి వె, ఇందుకు సంచేహాములేదు. [బహ్మృర్షి అధి 

కారము: లన్నియు నీకును ఉండును. ఈ మాటలు పలికి అందరు వారివారి నెల 

వుల కరిగినారు. 

బ్రహ్మర్ధి స్త్వం న సందేహ స్పర్యం సంపత్స ఫతే తవ 

ఇత్యుకా్వా దేవతాశ్చాపి సర్వాజగ్ము ర్యథాగత మ్. 65.26 

. [ఇది విశ్వామి[తునికథ. ఇందు గమనింప దగిన ఏిషయము - ఇతర ఇం[దియములను 

" జయింఛచీనను కోపమును జయించుట మిక్కిలి కష్టము. కోపమును జయించినచో అన్నింటిని 

' జయించినళ్లే. ] 
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విశ్వామి[తతుని యాగరషణ 

దశరథుడు కొలువుదీరి ప్పుతుల వివాహవిషయము తలపోయుచుండగా విశ్వా 

మిత్రుడు వచ్చినాడు. ద్వారపాాలకుని. లోనికంపి తనరాకను దళరథునకు తెలియ చేసి 

నాడు. అంతట దళకథుడు పురోహిత సమేతుడై. విశ్వామిత్రుని కెదు శేగి ఆయనను 

తోడ్కొనివచ్చి మర్యాదలు జరిపినాడు. విశ్వామ్మితుడు సంతసించి రాజు కేమమును 

నసిష్టాదుల శమమును అడిగినాడు. అందయి సభలో [పవేశించి వారిచారికి యోగ్య 

మైన స్థాన ములలో ఆసీనులై. నారు. 

దశరథుడు విశ్వామితునికి స్వాగతము చె చెప్పుట 

భళరభుడు స్వామీ! తమ ఈ రాకచే నాకు అమృతము |పొ ప్తించినట్టయినది. నీరులేని 

సమయమున వర్ష ము కురిసినట్లు, సంతానము లేనివానికి పు[తుడు కలిగినట్లు, 

పోగొట్టుకొనిన వస్తువు మరల లభించినట్లు, ఉత్సవారంభమున సంతోషము 

కలిగినట్టు, నాకు ఎంతో ఆనందముగ ఉన్నది. మీకు స్వాగతమగుగాక. 

యథాఒమృతస్య సంటప్రాప్తి ర్యథా వర్షమనూదకే 

(యథా సదృశ దారేషు పుత్రజన్మాఒటప్రజస్యచ [1648 

ప్రణష్టన్యయజాలాలో యథాహర్షో. మహోదయే 
త థై వాగమనం మన్యే స్వాగతంతే మహామునే 18.50 

మురాకవలన నా జన్మ సఫలమైనది. త్రమరు రాజర్షి గాఉండి తవస్సుచే |బహ్మ 
॥ ర న్ యె 

ర త్వము సంపాదించినవారుగనుక మీరు నాకు అనేకవిధములుగా పూజనీయులు. 

తమరు ఇక్కడి కిప్పుడు వచ్చుట ఆక్చర్యకరము - తమ సందర్శన భాగ్యముననే పుణ్య 
'మ్యెతములను దర్శించినట్లయినది, తాము వచ్చినకార్య మేమియో సెలవీయుడు. మీ 
ఆజ్ఞను పాలించుటకు సిద్దముగా ఉన్నాను. ఈ కార్యము నేను చేయుదునో చేయనో 
అను నందేహము వలదు. మీరు నాకు దై వనువంటివారు. మీరు క్రోరినపని తప్పక 

చేయుదును. 

కార్యస్య న విమర్శంచ గంతు మర్జ్గసి కౌశిక 

కరా చాహ మశేషేణ దైవతంహి. భవాన్మమ . 18.56 

స్వామీ ! నాకిప్పుడు గొప్ప మంగళము లబ్బ మైనది. ఉత్తమ ధర్మము: 

“ప్రాకి బంచినది. ' 

మనుచాయ మనుప్రాపో మహానభ్యుదయోద్విజ 
త వాగమనజః కృతో ధర్మ శ్చా నుత్తమోమమ, 2 $స ద? 



పిశ్వామ్మితుడు తనకోరికను దశరథునకు తెలుపుట 81 

[ రాబొివుసంగతి శెళిసి చెప్పినాడో తెలియక పలికినాడోగాని ఈమాటలు అతరములా 

నిజమే అయినవి |] 

మనస్సునకును ెవికిని ఇంపుగానుండు ఈ మాటలను విని విశ్వామి[తునికి 

సంతోవము కలిగినది, 

విశ్వామ్మితుడు తనకోరికను దశరథునకు తెలుపుట 

ఎల్వామ్యితుడు * రాజా! గొప్పవంశమున జన్మించి వనిష్టుని యంతటివానిచే ఉపదేశమును 

పొందిన నీవుగాక ఇంతచక్కగా మాటలు శెప్పగలవారు మరెవ్వరు ఉండరు. 

నీ పలుకులవలన నాకు మిక్కిలి నంతోషమెనది. నా కోరికను చెప్పుమను 

చుంటివా ! చెప్పెదను వినుము. నీవు నీ (ప్రతిజ్ఞను సత్యము గావించుకొని నా 

కోరిక త్రీర్చుమ. 

చేను ఒక యాగము చేయుచున్నాను - దానిని విఘ్న మొనరించుటకు కామ 

రూపులగు రాతుసు లిద్దరు పూనియున్నారు. వారి “పేర్లు మారీచుడు నుబాహువు. 

ఆ యాగములో కోపము పనికిరాదు గనుక నేను కోపించి వారిని శపింప జాలక 

యున్నాను. సత్యపరా కము డగు నీ కుమారుడు రాముడు ఆ రాతనులను వాత 

మొనర్చుటకు సమర్దుడు కావున రాముని నా వెంట పంపుము. రాముడు తప్ప మరెవ్వ 

రును ఆ రాక్షసులను వధింపజాలరు. నేను రాముని తోడ్కొని పోయి అతనికి ముల్లోక 

ముల యందును (పఖ్యాతి కలుగునట్లు అనేక విధములుగా మేలు చేకూర్తును. 

(శ్రేయ శ్చాస్కై (ప్రదాస్యామి బహురూపం౦ న సంశయః" 

తయాణామపి లోకానాం యేన ఖ్యాతిం గమిష్యతి, 19.10 

[| సీతారాముల కల్యాణ మే గదా రావణ వధకు నాంది ! | 

రాజా! ఏమి నీ ఆలోచన? ప్యుతు డని గారాబము చేయవలదు. 

నచ పుత్రకృత స్నేహం కర్తుమర్హసి పార్థివ. 19.18 

రాముని మాహాత్మరమును నే నెరుగుదును. నేనే కాదు - మవో[పభావు డగు 

వసిష్టుడును తపోనిష్టులగు ఈ బుషులును యెరుగుదురు, 

[తపన్సు చేతనే తెలిసికొనధగినవాడు (శ్రీరాముడు. తండ్రియైన దశరథునికి కూడ 

(శ్రీ రాముని (ప్రభావము మనసుకు రాలేదు గదా | 

ఆహం వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్యపరా|క్రమమ్ 

వసిష్టోఒపి మహాతేజా యే చేమే తపసి స్థితాః, 19.14 

రాజా! .పృథివియందు నీ ధర్మవ_ర్తనము నీ కీర్తి స్థిరముగా ఉండవలయునని 

కోరుదువేని రాముని నా వెంట పంపుము. వలసిన యెడల వసిష్టుని అడిగి తెలిసికొనుము. 
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నీ మంత్రులతో ఆలోచింపుము. వారికి ఇష్టముగా ఉన్న యెడ డలనే రాముని పంపుము. 

పది దినములు మాతమే నా యొద్ద నిలుపుకొందును. 

దశరథుని వేదన - విశ్వామిత్రుని కోపము 
ఈ మాటలు చెవిని బడినంత నే దశరధుడు భయపడి దిగులుపడి గడగడ వణకి 

"పోయినాడు. మూర్చిల్లి నాడు. కొంత సేపటికి గాని తేరుకొనలేదు. 
[పొపము ! శుభమా అని వ్వుతుని వివాహమును గూర్చి ఆలో చించుచుండగా విపరీత 

సంఘటన ఏర్పడినది ! కుమారుని రాశసులకు బలియిచ్చుటకు నునసు ఒప్పునా ! | 

దశరథుడు * స్వామీ ! కమింపుడు - మా రాముడు ససీవాడు. ఇంకను పదునారు 
సంవత్సరము లై నను నిండలేదు. రాక్షసులతో యుద్దము చేయగలడా! 

[ఈ మాటను బట్టి రాముని వయన్సు లెక్కకట్టబూనుట సరికాదని తోచుచున్నది. 
కుమారునికి అరువది సంవత్సరములున్నను తం|డికి పసివాడుగనే ?నిపించుచుండును, తండి 
కుమారుని చూచి “మాఅచ్చాయి” అనుచుండును. 'ఇది లోక సహజమైన మాట గనుక 
దశరధుని మాటను గూడ మనము శ ఈ అర్ధముతోనే [గహించుట యుక్తము కదా [| 

దహోరభుడు + మహర్షీ ! నా మాట నాలకింపుడు. నాకు అపారమైన సేన లున్నవి. నేనా 

సేనలతో మీ వెంట వచ్చి నా [పాణ మున్నంతవరకు రాతసులతో యుద్ద మాడి 
మీ యాగమును రకించెదను. మా రాముడు కేవల జాలుడు. విలువిద్య కూడ 

చక్కగా నేర్చినవాడు కాడు. అ(స్త్రబలము అనలే లేదు. బలాబలములు 

గు ర్రీంపలే డు. యుద్దములో అనుభవము లేదు. రాతనులు కపటయుద్దము 

చేయువారుగచా ! సాంతో మా రాముడు పోరగలడా ! మవార్ద్ ! ఒక్కమాట. 

రాముని విడిచి నేను క్షణమెనను జీవించి యుండజాలను. 

విప్రయుకోహి రామేణ ముహూ ర్తమపి నోత్సహే 

జీవితుం మునిశార్దూల న రామం సేతు మర్హ సి. 20-8 

కావున రాముని తీసికొని పోవలదు. రాముని కొనిపోవు తలపు కలదేని నన్ను 

సైతము చతురంగ బలములతో కొని పొమ్ము. స్వామీ! నేనెన్ని యో ఉపవాసములు 
(వతములు చేసిన పిదప ముసలితనమున నాకు కలిగిన రాముని ఎంతమా[తతము కొని 
పోవవలదు. రాముడు నా జ్యేష్ట వు[తుడు. నల్వురు పుుతులలోను నాకు రామునిమీద 

ఎక్కువ (ప్రతి. స్వామీ ! నా రాముని తీసికొని పోవలదు. 

చతుర్జా మాత్మజానాం ప్ొ ప్రీతిః పరమికొ మను 

జ్యేషం ధర్మ[పథానంచ నరామం నేతుమర' సి. బి0 11 © బౌ 

అది నరేకాని ఆ యిద్దరు రాతసులు ఎవరు? వారివృ త్రాంతము చెలవీయుడు. 
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బిలాంయి [తుడం : పులస్త్య వంశమున జన్మించినవాడు రావణుడు అను ఒక రాతను 

డున్నాడు. వాని బలము వాని దుండగములు నీవుకూడా వినియు౦దువు. ఆతడు 

యాగములకు విఘ్నము గావించుచుండును. స్వయముగా వచ్చుటకు ఏలు 

కానప్పుడు ఈ మారీచ నుజాహులను పంపుచుండును. 

ధళరోథుడు : ఆ దురాత్మునితో (రావణునితో) యుద్దము చేయుట నాతరమా! ఆ 

రావణుని ఎదుట చేవతలే ఆగలేరుగచా ! మానవులు నిలువ గలరా! నేను నా 

సనలు, నా కుమారులు అందరు ఏకమె వచ్చినను వానిముందు వనికిరాము. ఈ 

పరిస్థితిలో చేను రాముని ఎంతమా[తము పంవజాలను, 

బిళాంమి[తుజు : (కోపోదిక్తు డె ) రాజూ! పతిజ్ఞ నే తప్పుచుంటి వా! రఘుమహావంశమున 

జన్మించినవాడు చెప్పదగిన మాటలేనా ఇవి! నీవు చేయునది మంచిపనియని 

నీవు తలంతువేని నేను వచ్చినదారిననే వెళ్ళిదను. నీవు మాటతప్పినవాడ.వై. ని 

బంధువులనుగూడి సుఖముగా నుండుము, 

యదచీదం తేకమం౦ంరాజన్ గమిష్యామి యథాగతమ్ 

మిథ్యా ప్రతిజ్ఞః కౌకుత్త్స సుఖీభవ సబాంధనః 21.8 

వసిష్టుని హితవా కములు 

విశ్వామి[తుని కోపమునకు భూమి వణకినది. చేవతలునై తము భయము జెందిరి. 

అంతట వసివభగచానుడు దశరథునికి హితము బోధించుచున్నాడు. 
© 

వనీష్టుళు : మహారాజా ! ఇజ్వాకుమహానంశమున జన్మించితివి, నీ గుణగణములనుఐట్ట 

“ధర్మమూ రి అనదగిన వాడవు. ధృతిమంతుడవు - ఎన్నో [వతములు చేసితివి. 

ధర్మాత్ముడ వని ముల్లోకములలో కీర్తింపబడుచున్నావు. ఈనాడు మాటతప్పి ' 

అ|పతిష్టపా లగుట సరికాదు. మాట తప్పుట గొప్పుతప్పు. నీకు తగదు. నీవు నీ 

(పతిజ్హను పాలించి రాముని పంపుము. దీనివలన నీకు వచ్చు హోని యేమియును 

లేదు. విశ్వామితుడు మిక్కిలి దొడ్డవాడు. ధర్మవిగహుడు. 

ఏషవి[గహవాన్ ధర్మ ఏషవీర్యవతాం వరః 

ఏష బుద్ధ్యాఒధికోలో కే తపసశ్చ పరాయణమ్, 21.10 

ముల్లోకములలోని అస్త్రములను ఈతడెరుగును. |క్రొ_త్తఅస్త్రములను సైతము 
౧౧౫ జాని మల 

సృష్టింపగలడు. విశ్వామి[తునివెంట రాముని పంపుటనుగూర్చి సందేహింపకుము. మన 

రాముడు అస్త్రములందు సమర్థుడు కానిమ్ము కాకపోనిమ్ము - విశ్వామి[తుని రకణలొ 

ఉన్న రామునికి రాక్షసులవలన ఎట్టి అపాయమును కలుగదు, 
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కృతాస్త్ర మకృతొస్త్రంవా నైనం శక్ష్యంతి రాక్షసాః 

గుప్తం కుశికపు(తేణ జ్యలనేనామ్భుత ౦ యథా. 21.19 

రాకుసులను నిగహించుటకు తనకు శ క్తి లేక కాదు పిశ్వామి[తు డిచ్చటికివచ్చుట. 

నీకుమారులకు మేలు సమకూర్చుటకే ఇట్లు నీకడకు వచ్చి నిన్ను యాచించుట ! 

తేషాం నిగోహణే శక్త స్వ్వయంచ కుశికొత్మజః 

తవపుత్ర హితారాయ త్వాము పేత్యాభియాచతే. 21.20 
థి 

గురువుగారి హితవాక్యములవలన దశరథుడు మోహమును పీడ (పసన్న 

హృదయుడె (శ్రీరాముని విశ్వామితునివెంట పంపుటకు సమ్మతించి రామలకుణులను 

స్వయముగా తోడ్కొనివచ్చినాడు. కౌసల్య, దశరథుడు, వసిష్టుడు రామలక్మణులకు 

మంగళాచరణము జరిపి విశ్వామి|తునికి అప్పగించిసారు. పుష్పవృష్టి కురిసినది. 

విశ్వామి[తుడు రామలక్ష్మణులను వెంట బెట్టుకొని బయలు చేరినాడు. 

రామలక్కణులు విశ్వామ్మతుని వెంట పోవుట 

ముందు విశ్వామి తుడు తరువాత రాముడు ఆ వెనుక లవమ్మణుడు- ఈ వరుసన 

[పయాణము సాగించి సరయూనది దతిణతీరము చేరినారు. 

బిగ్బామతుళు * "రామా ! జలము గై కొనుము. నీకు “బలి, 'అతిబల' అను రెండు మంతము 

లను ఉపదేశించుచున్నాను. వానిని [గహింపుము- ఈ విద్యల [ప్రభావముచే 

నీకు అలనటగాని దప్పిగాని రూప విపర్యయము గాని కలుగవు, నిదురపోయి 

నప్పుడు గాని మేల్కాంచి యున్నప్పుడు గాని రాక్షసులు నిన్నేమియు చేయ 

జాలరు. బాహుబలములో నీకంశు అధికుడు ఎవ్వడును ఉండబోడు. సౌందర్య 

మందు, తెలివియందు, బుద్ధియందు, మాటలయందు నిను మేటిగా నుండగలవు. 

ఈ విద్యలను స్వీకరించుటకు నీవు నర్వవిధముల అర్హుడవు - కావున వానిని 
నీ కిచ్చుచున్నాను. 

(శ్రీరాముడు ఆ విద్యలను [ప్రతి|గహించెను. ఆ ర్యాతి యంతయు సరయూనది 

దతిణతీరమున గడపినారు. పష్యతములవై శయనించినారు. వేకువజా మైనది. 

విర్ఫామితుణు * రామా! వేకువ కావచ్చినది లెమ్ము. లేచి ఆహ్నికములు జరుప 
వలయును గదా! 

కౌసల్యా సుప్రజారామ : పూర్వా సంధ్యా ప్రవర్తతే 

ఉత్తిష నర శారూల కర్తవ్యం దైన మాహ్నికమ్. 23.2 
అన్ (ప్రై ఎ అ |e 



తాటకాస0సహిారను లర్ 

[ఈ శ్లోకము (శ్రీ వెంక శేళశ్వర స్నుప్రభాతములో నైత మున్నది. అనుదినము వేకువ 

జామున తిరుపతీ కొండమీద 'గానము చేయుచుందురు. | 

రామ లవ్మణులు లేచి స్నానాది కాలకృత్యములు ముగించుకొని సంధ్యను 

అరాధించినారు. ముగ్గురు బయలు బేరి పయనించి సరయూనది సంగమమందు గంగా 

నదిని చూచినారు. అక్కడ ఒక ఆశమమును చూచి “స్వామీ! యీ ఆశ్రమ మెవ్వరిది” 

అని రాముడు విశ్వామి|తుని అడిగినాడు. 

అది స్థాణుని ఆ|శమము. “కామా[శమము అనియు దానికి శ ప రున్నది. 

దానికి సంబంధించిన కథను విశ్వామి[ తుడు రామలవ్మణులకు చెప్పుచున్నాడు. 

బిళ్గాంయి(తుడు : పూర్వకాలమున మన్మధుడు సాకారుడై యుండినాడు, శివుడు పార్వతీ 

సమేతుడై ఈ ఆశమమున ఉండినపుడు మన్మధుడు శివునికి కోపకారణమును 

కల్పించినాడు. శివుడు తన మూడవ కన్ను తెరచి మన్మథుని భస్మ మొనరించి 

నాడు. ఆవిధముగా మన్మథుడు అనుగు డై నాడు. అతడు శరీరమును విడిచిన 

[పచెళము అంగ దేశ మెనది. ఇదియే ఆ స్థాణుని ఆశ్రమము. ఇక్కడి మునులు 

హాం శిష్యులే. వారందరు ధర్మపరులు. 'సునము ఈ రాతి ఇందే యుండి "రేపు 

ఒంయలు చేరుదము. మనము స్నానము చేసి ఆ|శమములోనికి శుచిగా [పవేశింప 

వలయును. ఆ్మశమము సవిత [పదెశముగదా ! 

ఈ విధముగా మాటలాడు కొనుచుండగా ఆ(శమమునందలి మునులు సీరి 

రాకను గమనించి వచ్చి ఆశమములోనికి కొనిపోయి అతిథి సత్కారములు చేసినారు. 

రాతి సుఖముగా గడచినది. 

తెల్ల వారి బయలుదేరి తాటకా వనమును చేరినారు. 

తాటకా సంహారము 

భయంకర మెన పనమును చూచి దాని విషయము శెలియజేయుడని రామ 

లత్మణులు విశ్వామిత్రుని కోరినారు. 

బిళాంమి [తుడు * రామా! పూర్వము ఇం|దుడు వృతాసురుని వధించెను గచా! ఇందునికి 

[(బహ్మహ త్యాదోషము సంభవించినది. అశుచిత్వము, ఆకలి కలిగినవి. ఆ "రెంటినీ 

ఇం[దుడు ఈ |పచేశమున విసర్జించి శుచి యైనాడు. తన అశుచిత్వమును, ఆకలిని 

స్వీకరించిన ఈ |పచేశమునందు ధనధాన్యములు పుష్కలముగా ఉండునట్లు 

ఇం[దుడు వరము ,పసాదించి ఈ మలద కరూశ దేశములను అను[గహించినాడు, 
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అందువలన ఈ దేశములు వచ్చగా చక్కగా ఉండినవి. కొంతకాలమునకు 

తాటక అను ఒక యత్ర జనించినది. ఆమె పుట్టినప్పుడే నేయి వనుగుల బల 

ముతో పుట్టినది. ఆమె సుందుని భార్య. వారికి “మారీచుడు” అను ఒక కుమా 

రుడు కలిగినాడు-మారీచుడు, రాతసుడు- పజలను భయ పెట్టు న్వభావము కల 

వాడు, ఈ మలద కరూశ దేశములను తాటక ఆకమించి నాశనము చేయు 

చున్నది. నీ బాహుబలముచే నీవీ ఆాటకను వధింపవలయును, 

స్వబాహుబల మాశ్రిత్య జహీమాం దుష్షచారిణీమ్. 24.30 
ర 

రాముణు * యతులు అల్పవీర్యు అని అందురుగచా ! ఈ (స్రేకి "వేయి ఏనుగుల బల మెట్లు 

కలిగినది ? 

వబీళొంమి(తుడు * అది వరదానము వలన కలిగిన బలము. నుశేతుడు అని యొక యతు 

డుండువాడు. అతనికి సంతానము కలుగలేదు. తవన్సు చేసినాడు. (బవ్నా |పత్య 

'తమై పుతుని [ప్రసాదింపక వేయి పనుగుల బలముతో గూడిన పుత్రికను |పసా 

దించినాడు. ఆమె మంచి సౌందర్యవతి. నుకేతుడు తన ప్వుతికను నుందునకిచ్చి 

చెండ్రిచేసినాడు. వారికి మారీచుడు పుట్టినాడు. ఒకానొక సందర్భమున అగస్త్య 

మహర్షి సుందుని చంపవలసివచ్చి చంపినాడు. అందుపె తాటకయు మారీచు 

డును అగస్తు రని మీదికి పోయి గుడ్డురిమి నారు. అగస్త్యుడు వారిని శపించినాడు. 

ఆ శాప ఫలముగా తాటకయును మారీచుడును రావనులై నారు. తాటక తీవ 

కోపము నూని యీచదేశమును నాశనము చేయుచున్నది. నీవు ఆ తాటకను 
వధింపవలయును. మరియెవ్వరును ఆవని చేయలేరు, 

రామా! (స్త్రీఅని శంకింపతగదు. గో|బాహ్మణ హితముకొరకు నీవీ దుష్టురాలిని 

వధింపుము. పూర్వము ఇం|దుడు మంధరను వధించియున్నాడు (25.19) విష్ణుదేవుడు 

శుక్రునితల్లిని కడతెర్చియున్నాడు (25-20) ఇట్టి ఉదావారణములు ఎన్నియో కలవు. 
రాజు (పజలను రవీంపవలసినవాడు కావున (పజలకు హితకర్యమెన కార్యమును - [కూర 

మైనది కానిమ్ము - [కూరము కానిది కానిమ్ము - పాపము కానిమ్ము - అపవాదములు 
తెచ్చునది కానిమ్ము - ఎట్టిదె నను తప్పక చేయవలయును. కాబట్టి ఈ తాటకను 
వధింపుము, ఇందులో ధర్మలోప 'మేమియును కదు. 

గో బ్రాహ్మణ హీతారాయ జహిదుష పరా(క్రమామ్' 25-14 
@ లు 

నహి-తే స్ర్రీవధకృతే ఘృణా కార్యానరో త్తమ 

చాతుర్వర్ణ్య పాతార్థాయ కర్తవ్యం రాజసూనునా 256.16 
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నృశంస మనృశంసంవా (పజారక్షణ కారణాత్ 

పాతకంవా సదోషంవా కర్తవ్యం రక్షతాసతా, 26.17 

రాజ్యభారనియుక్షానా మేషధర్మ సృనాతనః 

అధర్మ్యాం జహి కౌ కుత్త ధర్మోహ్యస్యానవిద్యతే. 25.18 

రాయుడు : స్వామీ! తాము విధించినపని తప్పక చేయుదును. మీ పనులన్నిటిని నెరవేర్పు 

మని మా తం|డిగారు చెప్పిపంపిరిగదా! తం| డిమాటను అవమానింతునా, 

పితుర్యచన నిశా త్పీతుర్వచన గౌరవాత్ 

వచనం కౌశిక స్యేతి కర్తవ్య మవిశంకయా. 28.2 

శ్రీరాముడు తాటకా సంహారమునకు సిద్దపడినాడు. విల్లుచేబూని టంకారము 

చేసినాడు. ఆ శబ్దము దళదిశలకు వ్యాపించినది. తాటకకూడ ఆ శబ్దమునువిని కోపించి 

పరుగెత్తుకొని వచ్చినది. తాటక వికారరూపమును (శ్రీరాముడు చూచినాడు. 

లాముథు : లక్ష్మణా! చూచితివా ఈ ఆకారమును ! పిటీకివా రెవరై న చూతుశేని వారి 

గుంజెలు (బద్దలగునుసుమా !. ఈ తాటకకు ముక్కుచెవులు కోసి దినిపొగరు 

అణచిన సరిపోవును. (స్తీకచా! వధించుట పల? 

నహ్యేనా ముత్సహే హంతుం స్త్రీ స్వభావేన రక్షితామ్ 
వీర్యం చాస్యాగతించాపి హనిష్యామీతిమె మతిః 26.12 

[ ఇప్పటి వరకు విశ్వామ్మితుడు చెప్పిన ఉపచేళ మేమైనట్లు * ఆ మాటలు అడుగునపడి 

రాముని సవాజ జౌ దార్యగుణము వెకి వచ్చినది! | 

ఈ మాటలలోనే తాటక వచ్చినది. చేతులు సై కెత్తి గర్జించుచు రామునిమీదికే 

వచ్చినది. విశ్వామి తుడు “రామలవ్మణులకు మంగళమగును గాక” అని ఆశీర్వదించి 

నాడ్డు. తాటక వచ్చు వేగమునకు దుమ్ము శేగినది. తాటక శిలావర్ష మును కురిపించినది. 

(శ్రీరాముడు బాణములు (ప్రయోగించి తాటక చేతులను ఖండించినాడు. లక్ముణుడు 

తాటక ముక్కు. చెవులు ఖండించినాడు, 

కామరూపిణియగు తాటక అంతర్థానమునొంది శిలావర్ష మును కురిపిం చినది. 

అంతట విశ్వామి తుడు “రామా! తాటకను దయతలచుట ఇంక చాలును. సాయం 

కాలము కాబోవుచున్నది. రాతనులకు బలము వృద్దియగు వేళ, ఈ లోపలనే ఆ దుష్టు 

- రాలిని వధింపుము" అని చెప్పినాడు. 

ఈ (పబోధమును విని శబ్దవేధియగు శ్రీరాముడు తన లాఘవమున్ను (ప్రదర్శించి 

మణుగుపడియున్న తాటకమీద బాణములు విడిచినాడు. తాటక రామలవ్మణుల వెకి 

దూకినది. తాటక జొమ్మున ఒక బాణమును నాటి రాముడు తాటకను వధించినాడా 
న 
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దేవతలు ఇం|దుడు సంతోషించి (శ్రీరాముని కొనియాడినారు. అందటు విశ్వా 

మిత్రునితో “నీకు మంగళమగును గాక! ఈ తాటకా నంహోరము మా కందణకు 

సంతోషము కలిగించినది. స్వామీ! [శ్రీరాముని యెడ అను[గవాము జూపుము. ఇతడు 

చేయవలసిన గొప్ప చేవతా కార్యమున్నది. శ్రీరామునికి అస్త్రము లన్నింటిని 

ఉపదేశింపుము. వానిని స్వీకరించుటకు శ్రీరాముడు తగినవాడు” అని చెప్పి వారి వారి 

చెలవులకు పోయినారు. 

[| తాటకవంటి రావసిని కేవల బాహుబలముచే వధించి తన శక్తిని నిరూపించిన 

[శ్రీరాముడు అస్త్రములను స్వకరించుటకు అర్హ్ము డే !] 

విశ్వామ్మితుడు (శిరాముని శిరము మూర్కొని “రామా! ఈ ర్యాతి ఇందే 

యుండి రేవు నా ఆ|ళమమునకు పోవుదము” అన్నాడు. 

తాటక మరణించిన పిదప ఆ వనమంతయు మనోహరమెనది. ఆ రాతి “రామ 

లవ్మణులు విశ్వామి[ తుడు సుఖముగా గడవినారు. 

అస్త్ర _పదానము 

సూర్యోదయ మైనది. 

ఎల్బా 2 (ఆనందముతో) రామా! నీకు మంగళమగును గాక! అస్త్రము లన్నింటిని 

ఇచ్చెదను స్వీకరింపుము. దేవతలు, రాతనులు, గంధర్వులు, ఉరగులు ఏక మెవచ్చి 

నను నికు కొంచెమేని అపాయము కలుగకుండునట్లు చేయగల దివ్యూ(స్ర్ర్ర ములను 

నికు ఉప దేశించెదను. ధర్మచ కము, కాలచ।క్రను, విమ్ణచ[క్రము, ఐం|చ్యాస్త్రము, 

వ[జ్యాస్త్రము, శై వశళూలను, [బహ్మాశిరము, ఐషీకము, దహ్మ్మోన్ర్రము, మోదకి 

శిఖరి అను రెండు గదలు, ధర్మపాశము, కాలపాశము, వరుణపాశము, వారు 

ణాన్ర్రము, శుష్కాళని, ఆర్జాశని, వైచాకాన్త్రము, నారాయణా స్త్రము, 

ఆగ్నెయా(న్త్రము, వాయవ్యాన్త్రము, హయశిరోనామా(న్తృము, [కౌంచా 

(స్త్రము, విష్ణుళ క్రి, రుద్రశ క్తి మున్నగు ఆన్ర్రముల నన్నిటిని నీకిచ్చుచున్నాను. 

వానిని [గహింపుము. 

ఇట్లు చెప్పి తూర్పు మొగముగా నిలిచి విశ్వామి తుడు అ(న్ర్రుమం[ తము 

లన్నిటిని [శ్రీరామునికి ఉవచేశించినాడు. [శ్రీరాముడు ఆ మంత్రములను జపించిన వెంటనే 
అ(స్త్రుములన్నియు రాముని సేవించినవి. అస్త్ర దేవతలు రామునికి |పత్యకుమె “పభూ! 

మేము నీకు పరిచారకుల మైతిమి" అని చెప్పినారు. రాముడు ఆ దేవతలను స్పృశించి 

“నా మనస్సును అనుసరించి యుండుడు” ఆన్నాడు. 
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ఈవిధముగా అ(న్త్రపదానము జరిగినది. మరల [పయాణము సాగింపబోవు 

సమయములో రాముడు విశ్వామిత్రునితో 

రామశు * స్వామీ ! తాము (ప్రసాదించిన అస్త్రములను |పతి(గహించితిని. (పయోగమ 
(గహించితిని. ఉపసంహారము సై తము ఉపదేశింప వేడుచున్నాను. 

[| ఉపనంవోరము నెజుగని వానికి ఎన్ని చిక్కులు! (శ్రీరాముని జాగరూకత గమనిం; 

దగియున్నది. | 

రాముని |పార్గన నంగీకరించి విశ్వామిత్రుడు ౮ రామునికి ఉపసంహార మంతను: 
లను కూడ ఉపదేశిం ౨నాడు. 

[26 నర్గ 4 మొదలు 10 వజకు శ్లోకములలో వివరింపబడి యున్నవి. | 

రాముడు ఉపసంహోార మం[తములను (పతిగహించినాడు, మం(తాధిస్టాన చేవ 

తలు రాముని సమీపించి "* “రామ(పపభూ! ఇదిగో వచ్చి యున్నాము. ఏమి ఆజ్ఞ?” అని 

అడిగినారు. 

రాముడు * కార్యావసరమున నేను మిమ్ము స్మరించినప్పుడు వచ్చి నాకు సొయపడవల 
యును. ఇప్పుడు వెళ్ళవచ్చును. = 

మానసాః కార్యకాలేషు సాహాయ్యం మేకరిష్యథ 
గమ్యతామితి తానాహ యథేష్టం రఘునందనః. 28-15 

అధిష్థాన దేవతలు రామునికి |పదకిణముచేసి అంతర్ధాన మైనారు. విశ్వా 
మితుడు రామలజ్ముణులు [పయాణము సాగించినారు. 

సిదాాశమము ఇ 

(శ్రీరాముడు ఒక ఆశ్రోిమమును చూచి “మిక్కిలి మనోహరముగా ఉన్న యీ 
ఆశ్రమ మెవ్వరిది ? మీరు యాగము చేయు (ప్రదేశ మెచ్చట ఉన్నది. చేను రాతను 
లను వధింపవలసినది ఎక్కడ” అని విశ్వామితుని అడిగినాడు. 
a బప రామా! దర్శనీయమైన ఈ ఆశ్రమము సంగతి వినుము. విష్ణుదేవుడు అనేక 

సంవత్సరములు తపన్సు. చేసిన (ప్రదేశ మిది. ఇదియే వామనావతార రూపు డగు 
విషుడేనుని ఆ శమము. 

లం 

ర్వాశశమోరామ వామనస్య మహాత్మనః ఏషపూరా 

(శమ ఇతిఖ్యాత స్పిద్దోహ్య(త్ర మహాతపాః. 29.8 

న్ ల గ్లో న తపస్వి మైన "కాళ్యపుడు తపస్సిద్దిని పొందిన చోటు, గనుక దీనికి సిద్ధా 
(శమ మని పేరు వచ్చినది. 
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ఆ కాలమున నే బలిచ్మకవర్హి దేవతలను జయించి స్వర్గమునకు కూడా అధిపతియె 

ఒక యజ్ఞమును (పారంభించినాడు. అప్పుడు దేవత లందరు అగ్ని దేవని పురస్కరించు 

'కౌని ఈ ఆ్మశమమున తపస్సు చేయు చుండిన విష్ణు దేవుని సమీపించి “స్వామీ! బలిచక 

వంర్థి ఉపక్రమించిన యాగము వపూ_ర్తియగుటకు పూర్వమే మనము మనపని చక్క జని 

కొనవలయును. ఎవ్వ డేది కోరునో దాని నిచ్చి బలిచ్మకవర్హి అర్థిజనుల కోరికలను తీర్చు 

చున్నాడు. మీరిప్పుడు వామనానతారము నెత్తి దేవతా కార్యమును నిర్వ ర్తింపుడు” 

అని (పార్టించినారు. ఆ 'క*లమున నే న కాశ్యపుడు అదితినిగూడి విష్ణు దేవుని గూర్చి తప 

మాచరించుచుం డెను. విష్ణు చెప్పుడు కంశ్యపునకు (పత్యతమై వరము క్ కోరు మని సెల 

పిచ్చనాడు. 

కాళ్ళ :- స్వామీ ! నీన్స నాకును అదితికిని పుుతుడవుగా జన్మించి ఇందునికి తమ్ముడ్నవె 

దేవతల దుఃఖమును బాపి వారికి సహాయము చేయుము. ఇదియే నా కోరిక. 

ప్పృుతత్వం గచ్చ భగవ న్నదిత్యా మమ చానఘ 

భాతా భవ యవీయాం స్వం శక్ర స్యాసురసూదన. 29.16 

శోకారానాం తు దేవానాం సాహాయ్యం కర్తు మర్హ సి, 29.17 

విష్ణు దెవుడు వామనరూపమున అదితికి పుతుడుగా పుట్టినాడు. వామనుడు 

బలిచ[కవ_ర్తి యొద్దకు పోయి మూడడుగులను యాచించి తీసికొని 3ెండడుగులకే 

ముల్లోకములను ఆ|కమించి మూడవ అడుగు బలిచకవర్హి తలమీద “వెట్టి అట్నుపె 

బలిచక్రవర్తిని బంధించి స్వర్గాధిసత్యమును మరల చవెందుని కిచ్చెను. 

(శమను పోగొట్టు ఈ ఆశమము పూర్వము వామనునిది. దానిని ఇప్పుడు నే 

ననుభపించు చున్నాను. 

శేనై ష పూర్యమా ధం జః శ మశ మ నాశనః 

మయాపి భక్త్యా త స్యైష వొ ఎన స్యోపభు జ్యతే. 29.22 

రామా! నా యాగమునకు విఘ్నము కలిగించు రాతసులు ఇక్కడికే వత్తురు. 

నీ వా దుర్మార్గులను వధింపవలనినది ఇక్కడనే. మహాత్వముగల ఈ సిద్దా శమములో 
(పవేశింతము. నాయనో! ఈ ఆశమము నా ట్లో నీకును అక్లు సొంతము నుమా! 

[శ్రీరాముడు విష్ణురూపుజే కావున విష్ణుదేవుని ఆశ్రమము రామునికి సొంత మనుటలో 
ఆశ్చర్య మేమియులేదు. | 

ఇ 

అద్యగచ్చామ హే రామ సిద్ధాశ్రమ మను త్తమమ్ 

తదాశ్రమ పదం తాత తవా ప్యేత ద్యథా మమ, 
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ముగ్గురును ఆశమములోనికి |వవేశించినారు. అచ్చటి మునులందరు పరుగులతో" 

వచ్చి వీశ్వామి తుని పూజించి రామలవ్మణులకు ఆతిథ్య మిచ్చ్చనారు, రామలవత్మయిలు 

విశ్యామి తునితో “తాము దీత వహింపుడు. ఈ సిద్ధాశమము సార్ధక నామసయము 

గలది యగునుగాక అన్నారు. 

వశ్వామి[తుడు దిత వహించినాడు, 

పభాశమైన తోడనే రామలక్ష్మణులు కాల్యకృత్యములను తీర్చుకొని విశ్వా 

మితుసికి నమస రించి “స్వామీ ! ఆ రాతసుల నెప్పుడు వధింప వలయును *' అని 

అడిగినారు. విళ్వామి[తుడు పలుక లేదు. అచ్చటి మునులు “మీరు ఈ యాగమును ఆరు 

రా|తులు రకింప వలెను. ఈ వుహాముని దీక వహించి యున్నాడు గనుక మీతో 

యూగరటథటిణ 

రామ లత్మణులు అహోరాతులు యాగమును రకించు చుండిరి. అయిదు దిన 

ములు గడచి పోయినపి. ఆరవనాడు రాముడు “లక్ముణా |! మెలకువ కలిగయుండుము"” 

అన్నాడు. ఈ మాటలోనే యాగవేదిక జ్వలించినది. ఆ కాళమున పిడుగువంటి శబ్దము 

కలిగినది. మారీచ సుణాహులు వచ్చి రక్ష వర్షమును కురిపించినారు.. (శ్రీరాముడు 

ఆ కాశ నులోని రాతనులను చూచి “లవృణా! రాతసులు; మానవా(స్త్రమును (పయో 

గించి వారిని పారదోలదనుో అని మారీచుని రొమ్మున మానచ్యాన్తమును (వయో 

గించినాడు. మారీచుడు నూరు యోజననుల దూరము పోయి సము[దములో పడి 

నాడు. రాముడు దీనిని చూచి “లక్ష్మణా! ఈ మానవా(స్త్రము రాతనుని మూర్చితు 

చేసికొని పోవుచున్న దేకాని అతనిని వధింపలేదు” అని ఆగ్నేయ్యోస్ర్రము [ప్రయోగించి 

సుబాహువును గంహారించినాడు. మిగిలిన రాతనుల మీద వాయవ్యా(స్త్రృమును 

(పయోగించినాడు, 

ఈ విధముగా, రాక్షసులను శితించి (రాముడు విశ్వామి [తుని యాగమును 

రథించినాడు. విశ్వామితుడు సంతోషించి “రామా! నీవు నీ తం|డి మాటను పాటించి 

నన్ను కృతార్దుని చేసితివి. ఈ ఆ|శమము పేరు నిలబెట్టితివి. ఇది నిజముగా సిద్దా[శమ మే 
అథ యట థి 

అయినది” అని పలికినాడు. 

ఆ రాతి ఆళమములో సుఖముగా గడచిపోయినది. ఉదయమున రామ 

లక్మణులు విశ్వామిత్రుని కడ కేగి “స్వామీ! మేము చేయవలసిన కార్యములు మే 

వైన గలవేని ఆజ్ఞూపింపుడు” అని కోరినారు. మును లందటు -విశ్వామితుని పురస్క 
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ప జ మును చేయుచున్నాడు. మే మంద 
కంచుకొని “రామా ! జనక మహారాజు ఒక యజ్ఞ మును ఎ మంద 

రము అక్కడికి వళ్తుచున్నాము. ఫఏురుకూడ రండు. అక్కడ ఒక అద్భు మెన 

ధను స్పున్నది చానిని మీరు చూడవచ్చును. అది 'దేవత లిచ్చిన ధనుస్సు! దానిని 

మోచెటుటకు ఎందశెందరో (పయత్నించిరి కాని ఎవ్వరికిని సాధ్యము కాలేదు” అనీ 
చి 

చెప్పినారు. 

ధనుస్సును చూచుట వీరు లగు క్షత్రియ కుమారులకు ఆనందము నిచ్చును. 1 
ల (అటి 

టబ 

విశ్వామి[తుడు మునులు రామలవ్మణులు [ప్రయాణమై సూర్యా స్త్వమయము. 

నకు శోణానది తీరముచేరి ఆ ర్యాతి అక్కడ విశమించినారు. (పొద్దున స్నానాదిక 

ములు కావించి అందజు విశ్వామి[ తుని సన్నిధిలో కూర్చుండినారు. 

రాముడు ఎ సాంపీ ! ఈ దేశము ఎంతో శోభాయమానముగా ఉన్నది. ఎవ్వరిది * 

బికాం 2 (బహ్మాప్యుతుడై న కుశుడు అను ఒక మహానుభావు డుండినాడు. అతనికి కుజాం 

బుడు, కుశనాభుడు, అధూ ర్గరజనుడు, వనుక అని నలుగురు పుతులు కలిగిరి. 

కుశుడు కుమారులను పిలిచి “నుతులారా! (పజాపాలనమువేసి ధర్మవ* 

నార్జింపుడు” అని ఆదేశించినాడు. 

నలుగురు నాలుగు రాజధానులను నిర్మిం చుకొనిరి. కుశాంబుడు “కెశాంజో 

ఆను పట్టణమును రాజధానిగా చేసికొనెను. కుశనాభుడు 'మహాోేదయముిను, అధూ ర్త 

రజనుడు 'ధర్మారణ్యము' ను నసుషా 'నరి వజము' ను రాజధానులుగా చేసికొని [పజ 

లము పాలించుచుండిరి. 

ఇప్పుడు మన ముండునది వసుమహారాజు రాజ్యము. అయిదు పర్వతముల 

నడుమ ఉన్నది. 

కుశనాభుడు రాజర్షి ఆయన భార్య “ఘృతాచి అను ఒక అప్పరస. వారికి 

నూరుగురు కొమారితలు కలిగినారు. అందరు సౌందర్యవతులు. ఉద్యానవనములో 

వివారెంచుచు ఆడుచు పొడుచు హోయిగా నుండువారు. ఒకప్పుడు వాయుదేవుడు 
వారిని చూచి మోహించి “నాకు మీరు భార్యలు కొండు. మీకు నిళ్యయొవనవు. 
అమరత్వము (పసాదింతును” అని పలికినాడు. 

చలం హి యౌవనం నిత్యం మానుషేష విశేషతః 
అక్షయ్యం యౌవనం 'ప్రాపా అమర్యశ్చ భవిష్యథ. 3217 

కన్యలు : వాయుదేవుడా ! నీ [ప్రభావము మేమెరుగుదుము. మమ్ముల నేల ఇట్లు అవ 
మానించుచున్నావు ? మేము కుళనాభుని దుహితలము. నిన్నును నీ ప్రభువైన 
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ఇందుని పద భష్టులుగా, చేయగలము. కాని .శపింతుమేని మా తపస్సు తీగ 
పోవునని ఆ పని చేయకున్నాను. తలచినంతనే నిన్ను మా తండి హతమార్శ 
గలడు. ఆ మహనీయుని అవమానింపకుము. మా తండి మమ్ముల ఇెవనికిచ్చునో 
అతజే మాపతి. మా తం|డియే మాకు దై వము. 

పితాపా (పభురస్మాకం పరమం దైవతం హా నః 

యస్య నో దాస్యతి పితా సనోభర్తా 'భవిష్యతి. 9992 

[ఈ సూచన నేటికిని అనుసరింప దగినది. 1 

ఈ మాటలు విని వాయు దేవునికి కోపము కలిగినది. కన్యల సమ_స్స అవయవ 
ములలో 'పవేశించి అందణీని కుబ్దల చేసినాడు. పారు సిగ్గుపడి దుఃఖంచుచు ఇంటికి 

పోయి జరిగిన సంగతిని తం డికి చెప్పినారు. కుశనాభుడు వారి ఓర్పును మెచ్చుకొని 

తమి యొక్క పాళ_న్ష్యమును ఉగ్గడించినాడు. “లోకనుంతయు ఓర్సుమీదనే 
ఆధారపడి యున్నది" అని చెప్పినాడు. 

కాంతం క్షమావతా౦ వుత్ర్యః కర్తవ్యం సుమహత్కతమ్ 

ఐక మత్య ముపాగమ్య కులం చాన్వీకీతం మమ 83.6 

అలంకారో హి నారీణాం క్షమా తు పురుష్యవా 

దుష్కరం తచ్చయతీ క్షొంతం త్రిదశేషు విశేషతః 38.7 

యాదృశీవః క్షమా పుత్ర స్పర్వాసా మవిశేషతః 

తృమాదానం క్షమా యజ్ఞః క్షమాసత్యం హి పుత్రికాః 33.8 

తమాయశః క్షమాధర్మః క్షమయా ఏష్టితం జగత్ 33.9 

“అటు పిమ్మట కుశనాభుడు పుతికల - వివాహమును గూర్చి మం[తులతో 

ఆలోచించినాడు. “దూళి” అను ఒక బుషి కలడు. ఆయనకు 'సోమది అను గంధర్య 

స పరిచర్యలు చేయగా ఆమె సేవకు చూళి సంతోషించి “నీకేమి కావలయును సీ నే అని అడిగినాడు. “| బాహ్మణళక్తితో కూడిన కుమారుని కోరుచున్నాను” అని సోమద 

చెప్పినది. చూళి సోమదకు “ బహ్మాదత్తుడు అను మానస పుతుని [(పసాదించినాడు. 

(బ్రహ్మదత్తుడు సమ_స్స సంపదలతో కాంపిల్య నగరములో నివసించుచుండెను. కుళ 

నాభుడు |బహ్మదత్తుని ఆహ్వానించి నూరుగురు ప్యుతికలను అతనికిచ్చి విపొహము 

జరిపించినాడు. [బహ్మదత్తుడు పాణ్మిగవాణము చేయుటతోడనే కన్యలకు కష్టాత్వము 

పోయి యశా|పకారము సౌందర్యవతులై నారు. కుళనాభునికి సంతోవమెనది. నూరు 

గురు కొమారితలను అల్లుని వెంట అ త్తవారింటికి పంపి కుశనాభుడు హాయిని వఐాంది 

నాడు. సోమద' కోడం|డను చూచి ఆనందించి ఆదరించినది, 



44 
బొలకొాండము 

ఇజ్ 

నా సోదరి తన .భర్తను చేవించి శరీరముతో స్వర్గమునకు వెళ్లినది. 
| (తిళంకువు సాధింపలేని పనిని ఈ సాధ్వి భర్త నేవవలన సాధింప గలిగినది! వతిశేవ 
న! 

ఎ౦త మహిమ గలది. | 

నా సోదరి లోకహితము క్రొగక్షు హామవత్వాంతమున చేర “కాశికి నదిగా "వ్రవహించు చున్నది. నేనామెకు చేరువగా ఉండదలచి కౌశికీ తీరమున నివాన మేర్పరచుకొంటిని. యాగము చేయుటకై. ఇక్కడికి వచ్చితిని రామా! నీ పరా(క్రోమ నవోయముచే నాకు యజ్ఞ సిద్ది లభించినది, 

ఇది నా కథ. ఈ కథలతోనే అర్ధరాత్రమైనది. చందోదయముకూడ అగు చున్నది. మీరిక ని దపొండు, 
ఉల్ 

ఈ మాటలు చెప్పి ఏశ్వామి[తుడుకూడ విశమించినాడు. 
| అన్నమివాంశుమాన్ లి4_29, అ న్మమించు నూర్యుని పగిది ఉన్నాడు. " 
ఉదయమెనది. ఏిశ్వామి తుడు రాముని మెళ్ళొ లిపినాడు. 

సుప్రభాతా నిశా రావు పూర్వా సంధథ్యా (ప్రవర్తతే 
డ్ తి 

న్ 

ష భదంతే గమనాయాభిరోచయ 
వల్లి 

రౌముడు ; స్వామీ ! ఈ శోరా నదిని వ మార్గమున దాటుదము.. 

ఆయంళోణ కుభజలో గాధః పులిన మందితో; 
కతరేణ పథా (బ్రహ్మకా సంత రిష్యామహే వయమ్ ఫిల్. 4 



గ౦గావతర ణము క్రీ : 

| ఈ శోకములో గొవ్న అర్థమున్నది. ఎప్పుడుకూడ మహర్షులు సూచించిన మార్గము 

ననువరించుటయే సరియైన పద్దతి. స్వతం। తిం చి అడ్డ దారులలో వడచుట యుక్తము కారు. ] 

అందరు కొంతచూరము పయనించి గంగానదిని సమీపించినారు. అందరు గంగా 

తీరమున విడిసి స్నానములు భోజనములుశేసి విశ్వామిత్రుని పరిపెష్టించినారు 

గంగొవతర ణము 

రాముతు ౩ భగవాకా ! గంగను '"తిపథగి అందురు గదా! ఆనది ముల్లోకములను 

ఆ[కనుంచి సము[దుని పొందిన విధమేమి ? వినగోరు చున్నాను. 

ఎళ్వా * రామా! చెప్పెదను వినుము. హిమవంతుడను పర్వతరాజు కలడు గదా! 

ఆయన. భార్య "చేరు మనోరమ. ఆమె మేరుపర్వత పుత్రి. వారికి ఇద్దరు 

పుతికలు కలిగినారు. పెద్ద కొమారిత శేరు "గంగి చిన్నకొమారిళ పేరు 

“ఉమ. ఆమెకు 'పార్వతి అనికూడ ఒక పేరున్నది. 

దేవతలందరు హిమవంతునియొద్దకు వచ్చి ఆయనను యాచించి వార్ కార్యసిద్ధి 

కొరకు గంగను తీసికొని పోయినారు. 

ఉమ ఉ|గతపస్సు [పారంభించినది. ఆమెను శివనకిచ్చి పెండ్రి చేసినారు. గంగ 

దేవళానదిమైై. చేవలోకములో చేరినది. 

లాయుడు వి గంగ (తిపథగ ఎట్లయినది 1 

బికాం * అది ఒక "పెద్ద కథ. చెప్పెదను పనుము. శివునికి "వండ్లి మైనదని చెప్పితినిగదా ! 

వివుడు తన భార్యతో | కీడింప నారంభించినాడు. నూరు దివ్య సంవత్సరములు 

గడచినవి. పార్వతికి నుతుడు కలుగలేదు. |బహ్మోది చేవతలకు భయము కలిగినది. 

“ఈ పార్వుతీయందు ఉద్భవించు భూతమును ఎవరు సహింపగలరు* అని. 

వారికేమియు తోచక శివుని యొద్దకు వచ్చి “స్వామీ ! దేవతల మందణము వచ్చి 

నీకు నమస్కరించుచున్నా ము. స్ శే తేజస్సున పుట్టిన పుత్రుని లోకములు ధరింప 

జాలవు. కావున నీవు పార్వతిని గూడి తపమాచరింపుము. నీ శేజన్సును నీయందే 

ధరింపుము అని (పార్థించినారు.. 

లీడు * మంచిది! మీ | పార్టనలను అంగీకరించితిని. కాని స్థానమునుండి చలించిన 

తేజస్సును ఎవరు ధరింతురు ? 

దోనతలు : భూమి ధరింపగలదు. 

చలించిన తేజస్సును శివుడు భూమివై విడువగా అది భూమీ యందంతయు 

వ్యాపిం చినది. 'రేవతలు భయపడి అగ్ని దేవునితో “అగ్ని చేవుడా ! 'నీవు వాయువుతో 
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కూడి ఈ శివలేజస్సున |పవేశింపుము” అని పలికిరి. అగ్ని దేవు డట్టుచేయగా ఆ తేజస్సు 
శ్వేతపర్యత మైనది. అం లేకాదు. పాన కాదిత్య సన్ని భ మైన శరవణ మైనది (అెల్జువనము,. గ యట ఓ... ర గా 

(0 

సి ని ణెల్లువనమునం బె కుమారస్యామి (పభవించినాడు. ఆయనకు కృత్తికలు పాలిచ్చి, 

'వెంచినందున “5*ర్రికేయుడు' అను పేగు వచ్చినది. అగ్ని దేవునిచే ధరింపబడినందున 
తనికి 'అగ్నిపు[తుడు' అను వేరుకూడ కలిగినది. 

ఇట్లు జరిగిన పిదవ చేవతలు తృ స్తిజింది పార్వతీ పరమేశ్వరులను పూజించినారు. 
పొర్వతి మా[తము కోపించి దేవతలను శపిచినది. “పు తెచ్చతో చేయబడుచుండిన 

క్రీడను మీదు నివారిం చితిరి. కానన మీకు మొ భఛార్యలయందు సంతానము కలుగ 

కుండును గాక” అని దేవతలను శపించి భూమినిసై తము ఇట్లు శపించినది. “భూమీ! 
నీవు అనేక రూపములు కలిగి _పెక్కుముందెకి భార్వక గా ఉండ; లపు. నా పు[త[పా_ప్తికి 

నివు ఇష్టపడనందున పుతులవలని సంతోషము నీకు కలునకుండును గాకు” 

[౯ శ్ . A “స ఇ న అ ఇరా అ న | ఈ కారణము వలవన కాజొొలు ఘామి కలుసూారు చేషులు నూారుతుండచుట. | oa 

ఆవనే నైక రూపాత్వం బహుభార్యా భవిష్వసీ 
యా ఆ “ 

నచ సతకృతాం ప్రీతిం మతో్క_ధ కోలుషి తౌ “౨. 860.20 
అగ అకట యయ ల టు “న (పాప ్యసిత్యం సుదుర్వ్మేఛే మమ పత్రి మనిచ్చతీ 36.24 

దేవతలు సిగువడినారు. ఈ దాశంమునుచూచి వినడు ఊొరంతిగమేతుడె అక్కడి గ లీ రం ద. 
నుండ కదలి హిమాలయ పొంత శిఖరముచేరి చానిసె తవన్సు కేయనారంభించెను. 

రామూ! పార్వతి సంగతి వింటివి గదా! నంగ  నమూాచారము వినుము. 

లవృణా ! నీవును వినుము. 

శివుడు తపస్సు |పారంభించినందున దేవతలకు సేనాపతి లేకపోయినాడు. దేవత 
లందరు [బహ్ముతో మొణ పెట్టుకొన్నారు. “స్వామీ ! నీవు మాకు (పసాదించిన సేనాపతి 
తపస్సులో నిమగ్ను_డె నాడు. ఇప్పుడు మా గతి ఏమి %” అని విన్నవించినారు. 

(అపై : దేవతలారా ! పార్వతీదేవి మిమ్ములను శపించినందున మీకు మీ భార్యలందు. 
సంతానము కలుగదు. ఆ దేవిమాట అమోఘము. ఇప్పుడు మీరు చేయదగిన 
పని ఒకటి కలదు. ఆకాశవాహినియెన గంగయందు అగ్ని చేవుడు ఒక పుతుని 
కలిగింపగలడు. గంగానుతుడు "కావున పార్వతీదేవికూడ ఆ కుమారునియెడ 
(పీతికలిగి యుండును. 

దేవతలు సంతోషించి కైలాస పర్వతమున కరిగి అగ్ని దేవుని (పోత్సహించి 
“నివు ధరించియుండు శివతేజస్సును గంగయందు విడువుము” అని (ప్రార్థించినారు. 
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చవశతా కార్యము గనుక గంగసై తము నమ్మతించినది. గంగ అవయవములన్ని యు శివ 

తేజస్సుతో నిండి పోయినవి. ఆ వేడిని భరింప జాలక అగ్ని దేవునితో తన భాధ చెప్పు 

కొన్నది. 

అగి: గంగా! నీక, భరింపజూలని యెడల ఈ గర్భమును హిమవత్సర్వత పాదమం 

దుంచుము. 

గంగ ఆ తేజస్సును విడిచినది. అది భూమిమీద పడినతోడనే దానినుండి బంగారు, 

వెండి పుట్టినవి. ఆ తేజస్సు త్రీవత వలన రాగి, ఇనుము పుట్టినవి. దాని మాలిన్యము 

నుండి తగరము, సీేనము కలిగినవి. నానాధాతువులు వృద్ది పొందినవి. 

శ్వేతపర్వతము (కైలాసము) మీద మొలిచిన అజెల్లు వనమంతయు సువర్ణ మైనది. 

“కావుననే బంగారమునకు “జాతరూపము' అను పేరు వచ్చినది. (పుట్టిన రూపము కలది.) 

కుమారస్వామి జన్మించినాడు. కృత్తికలు ఆపాపకు స్నానము చేయించి 

పాలిచ్చి పెంచినారు. గర్భసావమున (స్మన్నం) రూపొందిన వాడగుట “స్కందుడు” 

అను పేరు వచ్చినది. 

కృ త్తికలిచ్చిన పాలు ఒక దినము మాతమే కుమారస్వామి |తాగుట! శివుని 

కుమారుడు కావున పరాక్రమ వంతుడై రాక్షన సేనలను జయించినాడు. అగ్ని మున్నగు 

"దేవతలందరు కుమారస్వామిని చేవ సేనాధిపతిగా అభి పేకించినారు. 

ఇది. కుమార స్వామికథ. దీనిని భక్తితో విన్నవారికి సకల సంపదలు చేకూరును. 

భ_క్తశ్చయః కాంర్డికేయే కాకుత్సు భువిమానవః 

ఆయుష్మాన్ పుత్ర పొత్రైశ్చ స్కంద సాలోక్యతాం వ్రజేత్. 37.92 

రామా ! గంగను గూర్చి మరియొక కథను చెప్పెదను వినుము. అది మీ పూర్వు: 
లకు సంబంధించినది. 

సగరుని యజ్ఞము 

పూర్వకాలమున సగరుడను రాజు అ యోధ్యను పాలించు చుండెను. అతడు 

ధర్మాత్ముడు. అతనికిద్దరు భార్యలు - కేశిని, సుమతి అనువారు. పెద్ద భార్యయైన కేశిని 

ఛార్మికురాలు. చిన్న భార్యయైన సుమతి అందగత్తె. సగరునికి సంతానము కలుగలేదు. 

కావున భార్యలను వెంట బెట్టుకొని హిమవత్పర్వతములోని భృగు[పస్రవణమను (ప్రదేశ 
మున కరిగి తపస్సు (ప్రారంభించినాడు. అచ్చట వెలని యుండిన భృగుమహర్షి సగరునికి 
పత్యతమై వరము |ప్రసాదించినాడు. 
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భృడుమవార్షి * రాజూ! నీకు అనేక పు[తులు కలుగుదురు. ఒక భార్యకు వంనోకరుడు గు 

ఒక కుమారుడు జనించును. కొడము భార్యకు గంకశక రులు కాటి ౧మనాదివల 

వుంది కుమారులు కలుగుదురు, 

ఈ మాటలు భార్య లిద్దరు విన్నారు. “మహారి ! మాలా 'సవ తకు ఒక కుమా 
ఎ య 

రుడు కలుగును ౪ ఎవతెకు అరువద వేల మంది కలుగుదురు" అని అడిగినారు. 

భృగు: ఎవ్వతెకేమి కావలయునో మరే కోరుకొనుడు. 

శేళిని : నాకు వంకకరుడగు పు|తుడు రాకు లెను, 

నుతుతిః నేను అరువదివేల నుతులను కోరుచున్నాను. 

Un ww EN . భృగుమహర్షి “తథాస్తు. అన్నాడు. సగరుడు కృతర్మన్యా డై 
చి! Ha 

భార్యల గూడి 

రాజధానికి వచ్చినాడు. కాల కమేణ భి*ర్యలిద్దరు గర్భములు దాల్చినారు. "కేశినికి 

'అసమంజుడు అను పు[తుడు కలిగినాడు, నువుతి కడుపున సొర కాయవంటి గర్భపిండ 

మొకటి పుట్టనది. ఆ పిండమ్తును భిదువగా అరువది వేల మంది పుతులు పర్పుడినారు. 

చాదులు వారిని చేతి కుండలలో వెట్టి సె పంచగా. వారు రూవంయౌావన శాలు లె నారు. 

అసమంజుడు పంశకరుడ నను అతనికి ఒక దుర్గుణ ముందడినదె, (ప్రజల బిడ్డలను 

సరయూనదిలో ముంచి వారి బాధను చూచి ఆనందించుచుండినాడు. ఈ చెప్టను గురించి 

[పజలందరు రాజుతో మొర పెట్టు కొన్నారు. సగరుడు ధార్మికుడు కావున పుతుని 

నగరమునుంగడి వెడల గొట్టనాడు. అసమంజుని కుమారుడై న అంశుమంతుడు మిక్కిలి 

కొంత కాలమునకు సగరునికి ఒక యజ్ఞ ము చేయు కోరిక కలిగినది. 

రాముడు * స్వామి ! మా పూర్వుడైన సగర చక్రవర్తి చేసిన యజ్ఞమును గురించి విను 

టకు కుతూహల పడుచున్నాను. 

లలా * (నవ్వుచు) నేనును దానినే చెప్పదలచు కొంటిని. నీవుకూడా దానినే అడిగితివి. 

చెప్పుచున్నాను వినుము. 

భరత ఖండమున హిమాలయమను పర్వతమున్నదిగదా ! దాని దగ్గర వింధ్య 

పర్వతమని నురి యొక పర్వత మున్నది. అవి రెండును ఉన్నతము లెనవి గనుక ఒక 

దానిని మరియొకటి చూచునట్టు కనిపించును. ఆ రెండు పర్వతముల మధ్య (పదేశము 
యజ్ఞములు చెయుటకు [పళ_న్తమెనది. సగరుని యజ్ఞము ఆ (పదేశమున జరిగినది 

న... 
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తయోర్మరేే 'ప్రవృతోఒభూ ద్యజ్ఞ స్ప పురుషోత్తమ 

సహిదేళో నరవ్యాఘ్ర (ప్రశస్తో యజ్ఞకర్మణి. 39.5 

యజ్ఞరకణార్గమై అంశుమంతుడు నగరుని వెంబడించినాడు. సగరుడు సంకల్సిం 

చినది అశ్వమేధ యాగము. యజ్ఞము జరుగుచుండగా ఇం దుడు రాతనస రూపముతో 

వచ్చి అశ్వమును అపహారించినాడు. తస్క్లరుని 'వెదకి"వానిని వధించి గుణమును 

తెమ్మని బుత్విజులు సగరునితో చెప్పినారు, అట్టు చేయనిచో అందరికి చేటు వాటిళ్లు 

ననికూడ నూచించినారు. సగరుడు తన అరువది వేల కుమారులను పిలిచి “నేల నాలుగు 

చెరగులు తిరిగి వెదకుడు. ఒక్కొకడును ఒక్కొక యోజన విస్తీర్ణము సంచరించి అవ 
సరమైనచో భూమిని (తవ్విచూచి అశ్వమును పట్టితెండు. గుజ్జును: దొరకు వరకు 
అలి నేనును బుత్విజులును ఇచ్చటనే వెచియుండెదము" అని చెప్పినాడు. 

కుమారులు బయలుదేరినారు. ఒక్కాకడు ఒకొక యోజనను చొప్పున 

భూమిని (తప్వినారు. వారి ఘాతములకు ఓర్వుజాలక ఉరగులు అసురులు రాతసులు 

ఆక్రందింప సాగినారు. ఇట్లు జంబూ ద్వీపమును [తవ్వగా దేవతలు కలత జెంది |బహ్మ 

యొద్దకు సోయి మొర పెట్టు కొన్నారు. “స్వామీ ! నగరకుమారులు పెట్టు చాధలకు 

అంతము కానరాలేదు. కనబడిన (పతి పాణిని “నీడే చోరుడు. విజే మా గుజ్జమును 

అఘ వారించిన పాపొత్ముడు, అని పట్టి వధించుచున్నారు'' అని మొర యిడిరి. 

(దిబ్బ : జేవతలారా ! భయపడకుడు-పృథివి పతియెన విష్ణువు కసిలరూవధారియె ఈ 

భూమిని భరించుచున్నాడు. ఈ నగరకుమారులు ఆయన కోపాగ్నిలో పడి 

దగ్గు లగుదురు. 

సగరకుమారులు భూమిని ఎంత దూరము [తప్వినను వారికి గుణము కానరా 

లేదు. అందరు దీనులై తండి యొద్దకు వెళ్లినారు. సగరుడు “మీరు ఇంకను వెదకుడు. 

గుజ్జము లభ్య మగువరకు వెదకుడు” అని ఆదెశించినాడు. సగరకుమారులు మరల 

బయలుదేరినారు. నేల (తవ్వుట కుషక్రమించినారు. [తవ్వగా (తవ్వగా వారికి ఈ 

భూమిని భరించుచున్న విరూపాక్ష మను దిగ్గజము పూర్వదిక్కున కానవచ్చినది. 

రామా! ఆవిరూపాక్ష్షము అలసట తీర్చుకొనుటకు శిరమకదల్సినప్పుడు 
భూకంపము కలుగును. 

సగరకుమారులు ఆ దిగ్గజమునకు |పదతిణము చేసి భూమిని ఇంకను - |త్రవ్వసాగి 
నారు. తూర్పుదిళ పూ ర్తి చేసిదతిణ దిశకు పోయినారు. అక్కడి దిగ్గజము పేరు "మహో. 

సద్మము'-ఆ తరువాత పడమటి దిక్కు (తవ్వగా 'సౌమనసము' అను దిగ్గజము కానబిడి 
| A ॥ . . . 
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నది. అటువైన ఉత్తర దిక్కు [తవ్వి “భద్రము, అను దిగ్గజమును చూచినారు. ఆవల 

ఈశాన్య దిశకుపోయి అచ్చట కపిలరూపు డగు విష్ణువును చూచినారు. ఆయన చెంతనే 

తిరుగుచుండిన గుజ్జముకూడ వారికి కానవచ్చినది. “ఇతడ చోరుడు” అని ఆయుధ 

ములు (గైకొని కపిలుని మీదికి దూ+కినారు. కపిలుడు కోపంచి హుంకారము చేయగా 

నసగరకుమా* అందరు బూడిదరాసు లయినారు. 

సనగిండు తన పు[తులకోరకు ఎన్నాళ్లు ఎదురు చూచినను వారి జాడ కాన 

రాలేదు. అంతట అన మనుమ డగు అంశుమంతుని పిలిచి “నాయనా ! నీ పినతం[డ్రుల 

గతి ఇంతవరకు తెలియలేదు. నీవు ఆయుధమ.ల ధరించి బయలు వెడలుము. నమన్క 

రింపదగిన వారికి నమస్కరింపుము. గుజ్జపు దొంగను పట్టి వధించి కృ తార్టుడవై. మరలి 

వచ్చి యజ్ఞ ము పూ_ర్తియగునట్టు చూడుము,” అనీ చెప్పి పంపినాడు. 

అంశుమంతుడు బయలుదేజి తన పినతండ్రులు [తవ్విన మార్షముననే నడచి 

దిగజములను చూచి వానిని పూజించి చారి సాగించి సగరకుమారులు బూడిదరానులుగా 

పడియున్న [పదేళము చేరినాడు. గుబ్లముకూడ అచ్చటనే ఉండినది. బూడిదరానులను 

చూచి తన పినతండులను గూర్చి మిగుల దుఃఖించినాడు. వారికి జలతర్పణము చేయ 

గోరి జలముకొజుకు వెదకినాడు. ఎక్కడను ఒక్కా జలాశయమెన కానరాలేదు. 

నాలుగు[పక్కల దృష్టి సారించినాడు. తన పినతండులకు మేనమామను యైన 

గరుత్మంతుడు కనిపించినాడు, 

గదిత్ళ్రంతుడు : నాయనా ! దుఃఖంవకుము. నీ పినతండుల మరణము లోేకనమ్మతము - 

కపిలుని కోపాగ్నిచే దగ్గులై న వీరి జలతర్పణములకు ఈ లోకమందలి జలమ: 

ఉపయోగపడదు. గంగాజలములతో తర్పణము. చేసినగాని వీరు తరింపరు. 

ఈ బూడిదరాసుల మీదుగా గంగాజలమును [ప్రవహింప ఉయుము. ఇప్పుడు 

గుల్ల మును కొనిపోయి యజ్ఞ ము పూర్తి కావింపుము. 

అంశుమంతుడు గుజ్జమును తీసికొని సగరునియొద్దకు పోయి తన పినతం| డులకు 

(పా_్తించిన విపత్తు, గరుత్మంతుని నందేశము నగరునికి నివేదించినాడు. సగరుడు 
యజ్ఞ మును పూర్తిచేసి తన రాజధాని చేరి “గంగానదిని తెచ్చు ఉపాయ మేమి? అని 
ఆలోచించినాడు. కాని అతని కేమియు తోపలేదు - వమియు చేయకయే కొంతకాలము 

నకు సగరుడు కాలధర్మము నొందినాడు. రాజ్యము అంశుమంతునికి సం|క మించినది. 

అతనికి దిలీపు డను కుమారుడు కలిగినాడు - అంశుమంతుడు దిలీపునివై రాజ్య భారమును 

మోపి కొంతకాలము తవ మాచరించి న్వర్గస్థు డై నాడు-దిలీపుడును గంగావతరణ మెట్లు 

సాధ్య మగునా యని చింతించుచునే గతించినాడు. ఆ దిలీవుని ఫ్కుతుడు భగీరథుడు 
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రాజ్యమునకు అధిపతిమైనాడు, భగీరథునికి సంతానము కలుగలేదు. గంగావతరణము 

సాధింపవలసి యున్నది. చానిశై అతడు రాజ్యమును మంత్రులవళము చేసి తపస్సు 

[పారంభించినాడు. వేయిసంవత్సములు తపస్సు చేయగా [బహ్మ (పత్యవమె వరము 

కోరుమని చెప్పినాడు. 

భగీరథుడు స్వామీ ! సగరకుమారులకు జలతర్పణము చేయుటకు వీలు కలిగింపుడు, 

ఇవ్వూకు కులము నిల బెట్టుటకు నాకు సంతానము (పనాదింపుడు. 

(బివ్బూ * నీవు కోరిన గొప్ప వరములను [పసాదించుచున్నాను. [గహింపుము, మరి 

యొక్క మాట-గంగా దేవి వేగమును శివుడు తప్ప ఇతరులు సహింపలేరు. కానన 

ఈ కార్యమున్నకే శివుని (పార్ధింపుము. 

గంగాయాః పతనం రాజన్ పృథివీ న సహిష్యతి 

తాం వై ధారయితుం ఏర నాన్యం పశ్యామి శూలినః, 48.24 

ఈ మాట భగీరథునికి చెప్పి (బహ్మచేవుడు న్వర్గమున కరిగి ఈ విషయమును 

గంగకుకూడ చెప్పినాడు. 

భగీరథుడు శివుని గూర్చి తపస్సు చేయగ? శివుడు (పత్యక్షమై గంగను తన 

శిరమున చాల్చుటకు అంగీకరించినాడు. 

రామా ! అటుపైన ఏమెనదో ఎరుగుదువా ! గంగ గర్వించి “ఈ శివుడేనా 

నన్ను శిరస్సున ధరించువాడు ! నా వేగము సంగతి శెలిసినట్లు లేదు. నా [ప్రవాహ 

వేగముతో ఈ శివుని పాతాళమునకు కొని పోయెదను” అని ఆలోచించి మహనీయ 

మెన ఆకారమును దాల్చి సహింపరాని వేగము నవలంబించి ఆశాళమునుండి శివుని శిర 

మున (వాలినది. శిన్వన కిది ఆమొకలెక్కయా ! శివుడు గంగకు గర్వభంగము చేయదలచి 

గంగను తన శిరస్సుమీది జటలలోనికి దించుకొన్నాడు. గంగ ఆ జటల సమూహాములో 

చిక్కుబడి పోయినది. ఎంత్మపయత్నించినను బయటికి రాలేక పోయినది. ఈ స్థితిలో 

అనేక సంవత్సరముల కాలము గడచిపోయినది. 

పాపము ! భగీరథుడు ఎంత వెదకినను గంగ కానరాలేదు. ఏమి చేయగలడు! ' 

మరల తపస్సు |పారంభించినాడు. ఆ తపస్సుకు శివుడు సంతోషించి గంగను బిందు 

సరస్సులో వదలి పెట్టినాడు. శివుడు విడువగనే గంగ యేడు పాయలైనది. వానిలో ! 

హోదిని, పావని, నళిని అను మూడు పాయలు తూర్పుదిళగా (పవహించినవి. సుచతువు, 

సీత, సింధువు అనుమూడు పాయలు పడమటి దిశగా |పవహించినవి. వడవ పాయ భగీ 

. రథుని వెంట వచ్చినది. భగీరథుని రథము ముందు నడచుచుండగా రథము ననుసరించి 

గంగ నడచినది. (పయాణ మిట్టు సాగుచున్నది, 5 

ల వ వపాతాలు 



ct (a) బాలకాండము 

శివుని శిరమునుండి గంగ భూమిడై పడినప్పుడు గొప్పకశబ్ద మెనది. చేపలు, 

[కింద పడినవి. 

ఆకాశమునుండి భూమిమీద వడిన గంగను దేవతలందరు విమానముల మీద వచ్చి 

చూచినారు. వారి ఆభరణ కాంతులచే ఆకాళము నూరుగురు సూర్యులతో [పకా 

9ంచుచుండినట్టు కానబడినది. గంగ (పవహించుచున్నడి. భూలోక వాసుల గాక 

దేవతలు సైతము ఈశ్వరుని శరీరమునుండి పతితమైన జలము పరమ పొవన మని తలచి 

గంగలో స్నానములు చేసినారు. 

[స్వర్గములో నున్నప్పుడు ఈశ్వర న్పర్శలేని గంగ భూమికి దిగివచ్చి ఈశ్వరుని సాంగ 

తము వలన అధిక పవిత్రతను ఆర్జించిన ది, | 

అట్లు పావనమైన గంగలో స్నానముచేసి శాపహతు లె ఆకసమునుండి భూమి పె 

బడినవారు వారి పాపములను పోగొట్టుకొని నిష్కల్మషు లై కుద్దులె వారి వారి పుణ్య 

లోకములకు చేరినారు. గంగలో స్నానము చేసిన వారందరు బడలిక పోగొట్టుకొని 

సుఖము ననుభవించినారు. | 

గంగ సర్వపాషములను నశింప జేయగలదు. 

సర్వపాప |పణాశీని, 43.84. 

గంగ భగీరథుని రథము ననుసరించి నడచుచున్నది. .. అట్లు |పవహించుటలో. 
జహ్ను మహాముని యజ్ఞ శాలను తన నీటితో ముంచినది. 'మహావభావుడైన జహ్ను 

మవోముని కోపించి గంగను |తాగివై చినాడు. అంతట చేవతలు బుషులు గంధర్వులు 

మున్నగు వారు వచ్చి మవోమునిని పూజించి “ఈ గంగ నీకు దుహితగా ఉండగలదు. 

దయచేసి విడువుడు” అని |ప్రార్థించినారు. ఆయన సమ్మతించి తన చెవుల గుండ గంగను 
విడిచి పెట్టినాడు. జహ్నుప్పుతిక కావున గంగకు 'జాహ్నవి' అను పేరు వచ్చినది. 

ఈ విధముగా బయటపడి గంగ భగీరథుని అనుసరించి సము|దుని చేరి అక్కడ 

నుండి భగీరథుని "కార్యసిద్ధి కొరకు పాతాళమునకు పోయినది. 

ఇంతటి గొప్ప [పయత్నముచేని భగీరథుడు గంగను తెచ్చి తన పూర్వుల బూడిద 

రాసుల మీద (ప్రవహింప చేసినాడు. అంతట వారు పాపరహితులై. స్వర్గమున కరిగిరి, 

[ భగీరథ. [పయత్న మనగా ఇది యే. | 

భగీరథు%చే భూలోకమునకు తేబడినది గనుక గంగకు "థాగీరథి అను వేరు 

కలిగినది. 



అమృతమథనము గి 

[(బహ్మ వచ్చి. భగీరథుని ఆశీర్వదించి వెళ్ళినాడు. రామా! గంగ “"తిపథగ' 

ఎశ్లైనదో వింటివా ! గంగావతరణ కథను |శద్ధతో విన్నవారికి సర్వ విధములైన మంగళ 

ములు కలుగును. 

ఇద మాథ్యాన మవ్య[గో గంగావశరణం శుభమ్ 

_యశ్శృణోతి చ కొకుత్త సర్వాన్ కామా నవాప్నుయాత్, 44.22 

సర్వేపాపాః ప్రణశ్యంతి ఆయుః కీ రిశ్చ వరతే,. 44.28 
| ల చి ఢి 

ఈకథ పూ ర్తియగు నప్పటికి చీకటిపడి పొద్దుపోయినది. అందరు విశమించినారు. 
మరునాడు. 

రాముడు : స్వామీ | 'మీదయవలన గంగావతరణ కథను విన్నాము, ఎంతో మనోవార 

ముగా ఉన్నది. దానినే తలపోయుచు శయనించితిమి. రాతి యంతయు తణ 

(పాయముగా గడచినది. మన మిష్పుడు గంగానదిని దాటవలెను గదా! మీ 

కొరకు నావకూడ సుద్దముగా ఉన్నది. 

అందరు |పయాణ మెనారు. గంగను దాటి విశాలానగరమును చేరినారు. 

రాముడు * స్వామీ ! ఈ విశాలానగరమును గూర్చి వినగోరుచున్నాను. 

ఎలా: మంచిది! చెప్పెదను వినుడు. ఇది బహుకాలము నాట్ సంగత్తి, 

అమృత మథనము 

కృతయుగమునాటి మాట. దితిపుత్రులు అదితివు[తులు అని రెండు తెగలు. 
దితిపు! తులు బలవంతులు, అదితిపు తులు వీర్యవంతులు, ధార్మికులు. ఉభయులకు ఒక 

ఆలోచన కలిగినది. “వ్యాధిగాని ముసలితనముగాని మరణముగాని కలుగకుండుట 

ఎట్లు” ని చింతించినారు. పాలసము[ దమును చిలికి అమృతమును సంపాదింపవలయు 

నని నిక్చయించినారు. మందర పర్వతమును కవ్వముగా చేసికొని వాసుకిని [తాడుగా 
ఉట ౦యోాగించి సము దమును చిలుకుటకు పూనుకొన్నారు. మున్ముందు నిపష్పువంటి 

'హాలావాలవిషము" ఉత్పన్న మైనది. దేవతలు భయపడి ఈశ్వరుని సమీపించి రకింఫు 
మని _పొర్ధించినారు. పిమ్ణు దేవుడుకూడ అక్కడికి వెళ్ళినాడు. 

విష్ణు: (పనా! దేవశలలో నీవు మొదటి వాడవు. గనుల సముద మథనమువలన 

మొదట పుట్టినది నీ భాగము. మేము నీ కొనరించు అగపూజగా దీనిని | గహించి 
౭ వీవమవు) పుచ్చుకోోనునము, 

దెపిశై ర్మథ్యమా నేతు యత్వ్పూర్యం సముపస్టితమి 

త్వదీయం హి సుర్యశేష్ర నురాణామగ్రజో ౬సియల్, 45.2 



శ్ 4 చాలకొండము 

అ(గపూజా మిమాం మత్వాగృహాజేదం విషం (ప్రభో. 424 

[విష్ణుదేవుని మాటలు' ఎంత చమత్కారముగా ఉన్నవి |] 

ఈ మాటలు శివునికి చెప్పి విష్ణు దేవుడు తన సెలప్పుకు పోయినాడు. శివుడు విష 

మును (మింగి. |శ్రీకంఠు డై నాడు. హాలావాలమును అమృతము వలె స్వీకరించినాడు! 

పిలాహల విషం ఘోరం సజగ్రాహామృతోపమమ్. 452 

అందరు మరల మధనము సాగించినారు. ఇట్లు మథించుచుండగా మందరపర్వతము 

[కుంగి సము[దములో మునిగి పాతాళమున చేరినది. దేవతలు గంధర్వులు విష్ణు దేవుని 

నమీపించి మందర పర్వతమును ఉద్దరింపు మని (వార్ధించినారు. అప్పుడు విష్ణు దేవుడు 

తాబేలు రూపమును ధరించి పర్వతమును తన వీపుపై నిలుపుకొని సమ్ముదమున 

శయనించి చేతులు సె కెత్తి పర్వతమును లేపి తానుకూడ సముదమును చిలుక నారం 

ఖించెను. కొంతకాలమునకు అందుండి ధన్వంతరి ఉద్భవించినాడు, తరువాత అప్పరనలు 

జనించినారు. చిలుకుటవలన కలిగిన రసమునుండి పుట్టిన వారుగనుక వారికి “అఫ్పరసలు” 

అను పేరు వచ్చినది. ఇట్లు అరువదివేలకోట్ల అప్సరసలు జన్మించినారు. వారిని చేవతలు 

గాని దానవులుగాని పెండ్లి చేసికొనలేదు. కావున వారు సాధారణ | స్త్రీలు (వేశ్యలు) 

అయినారు. 

సర్వా స్పాధారణా స్మృతాః 49.36 

వరుణదేవుని కొమారిత వారుణి (నుర) తన్ను వివాహమాడువారిని వెదకి 

కొనుచు సము[దమునుండి వెడలి వచ్చినది. దితిపుతులు ఆమెను పరి గహింపలేదు. 
ఇదితిపు[తులు ఆమెను పరి గహించి సురలె నారు. దితిపు[తులు అసురులై నారు. 

సముదమును చిలుకుటలో ఉచై్రైశవము అను మేలుగుజ్జము, కౌస్తుభమణి, 
అమృతము, [కమముగా ఎెకి వచ్చినవి, అమృత ముకొొరకు దితిపు తులకు అదితిపు తులకు 

గొప్ప యుద్ధము జరిగి అనేకమంది చనిపోయినారు. అప్పుడు విష్ణు దేవుడు మోహినీ 
రూపము ధరించి అమృతమును [గహించినాడు. దేవతలు అసురులను వధించినారు. 
ఇంద్రుడు రాజ్యమును, అమృతమును పొంది లోకపాలకు డై నాడు. 

దితి తన సుతులను కోల్పోయి 'పరమదుఃఖితమై తన భర్తయగు కళ్యపుని 
సమీపించి “నాథా! నీ పుతులు నా పుత్రుల నందరిని వధించినారు. నాకు ఒక వరము 
(వసాదింపుడు. ఇంద్రుని వధింపగల కుమారుని అను[గహింపుడు. దానికిగా చేయవలసిన 

| తపన్సు చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను” అవ్నది. 



. ఆమృతమథనము కఫ్ 

తోక్ళోఖుతు 2 మంచిది! నీస్స కోరిన వరమును ఇచ్చితిని. కాని ఒక సంగతి. కుమారుడు 

కలుగువఅకు నీను శుచివిగా ఉండవలెను. అట్లుండినచో వేయి సంవత్సరములకు 

నీకొక కుమారుడు కలుగును. 

ఈ మాటలు చెప్పి కళ్యపుడు దితి దేహమంతయు స్పృశించి ఆమెను 

ఆశీర్వదించినాడు. 

దితి కున పవన మను (పదేశమునకరిగి తపస్సు [పారంభించినది. ఆమెకు పరిచర్య 

చయుట్నకై ఇంద్రుడు వచ్చినాడు. ఆమెకు కావలసి న దర్భలు, సమిధలు, అగ్ని, ఫల 

మూలములు, జలము, మున్నగువానిని ఆమెకు ఎప్పు డేది కావలయునో అప్పుడు 

అన్నింటిని సిద్దము చెయుచు ఇం దుడు పరిచర్యలు చేసినాడు. అవసరమైనప్పుడు గాత 

స సవాహనము, విసరుట మొదలైన (శమను పోగొట్టు ఉపచారములు సైతము 

చేయుచుుడినాడు. 

ఈవిధముగా అనేక సంవత్సరములు గడచినవి. వేయి సంవతృరములు పూర్తి 

యగుటకు పది సంవత్సరములు మాతమే మిగిలియుండినవి. దితి ఇంద్రుని “సేవలకు 
సంతోషించి “ఇం ఏ చుడా ! ఇక పది సంవత్సర ములకు నీకు తమ్ముడు పుట్టగ లడు. నిన్ను 

జయింసనలెనని వానికి కోరిక యున్నను నేను అడ్డుపడి ఆతని సమాధాన = పె క్తుదను. 

సురిద్దరు కగాడియుండ ముల్లోకములను సుఖముగా పాలింతురుగాక” అని చెప్పినది. 

తరువాత మధ్యాహ్న మై మెనది. దితికి నిద పట్టినది. ని| దమత్తులో పాదముల వై పు - 

తల పెట్టుకొని తలవె పు పాదములు "పెట్టుకొని న్మిదపోయినది. ఈ విధముగా. దితి తన 

శుచిత్వమును కోల్పోయినది. ఇం దుడు "దీనిని గమనించి దితి గర్భములో చేరి లోపలి 

శిశువును తన నజాయుధముతో ఏడు ముక్కలుగా ఖండించినాడు. శిశువు రోదన :* ద్ద 

మును విని దితి మేల్కాంచినది. శిశువు యేడ్చుచుండగా " ఇం[దుడు “యేడవకుము, 

'యేడవకుము” అని ఊరడించుచు శిశువును ఖండించుచుండుట తెలిసికొని దితి 

నాయనా ! శిశువును వధింప వలదు” అని ఇం|దుని 'వేడుకొన్నది. అంతట. ఇం|దుడు 

వెలుపలకు వచ్చి “తల్లీ ! ! నీవు అళుచివై నందున నాకీ అవకాశము లభించినది. నన్ను 

వధించుటకుగా ,జనింప నున్న వాడు గనుక నే నిట్లు చేయవలసివచ్చినది. నన్ను తమిం 

పుము"” అన్నాడు. 

దితి : ఇందుడా! దీనిలో నీ తప్పు వమియులేదు. అంతయు నాదే. నా గర్భము విచ్చి 

న్న'మెనది. పడు ఖండము లై నదిగదా! నీవు నా |వీతికొరకు ఒక కార్యము 

చేయుము. ఒక్కొక్క ముక్కను ఏడుచేసి వడు ముక్కలును .స ప్రమరుద్గణ 

ములె లోక పాలకులుగా నుండునట్లు అను[గహింపుము. బ్రవ్మాలోకములో 
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ఒక గణము, ఇం[దలోకమున ఒక గణము, ఆకాశమున ఒకటి, మిగిలిన నాలుగు 

గణములు నాలుగు దిక్కులయందు నంచరించుచుండుదురుగాక ! వారు పడు 

నప్పుడు నీవు “మారుదః మారుదఃి అన్నావు గదా! కావున వారు “మారుత 

ములుూగా వెలయుదురుగాక. 

ఇం[దుడు : త్రల్టీ! నీవు కోరినన్లు అగుగాక ! నీ కుమారులు దేవత్వము నొంది నీవు కోరి. 

నట్లు సంచరింవగలరు. 
7 

ఈ విధముగా ఏర్పాటు కావించుకొని దితియును ఇందుడును తపోవనమును 

 న్యరళ్ల్షమున కరిగినారు. 
nN 

రామా! ఇప్పుడు మనము ఉండు [ప్రదేశమే దితి తపన్సు చేసిన (ప్రదేశము. 

ఆనాటి కుకప్రవనము ఈనాడు విశాలాపురి యెనది. ఇజ్యాకు సుహారాజు కుమారు డగు 

విళాలుడే ఈపట్టణమును _నిర్మించినవాడు. ఆ వంశస్థుడగు సుమతి ఇప్పుడు దీని నేలు 

చున్నాడు. ఈ రాతి మన మించే యుండి రేవు ఉదయమున బయలుదేరి జనకమహా 

రాజును చూడవచ్చును. 

.విశ్వామి తుడు వచ్చిన సంగతి నువుతికి తెలిసినది. అతడు వెంటనే వచ్చి విశ్వా 

మి[తుని పూజించి “సామీ! తమ రాక వలన ధన్వుడ నె తిని. నా కంకు ధన్యుడు 

లోకములో లేడు. తమ దర్శన భాగ్యము లభించు టవలన కృతార్ధుడ నైతిని. మహో 

(పభావు లగు ఈ కుమారు లెవ్వరు ? దుర్గను మార్గమున వీరు కాలినడకన వచ్చుట కేమి 
కారణము” అని అడిగినాడు. 

కిముర్దంచ ముని శ్రేష్ట సంప్రాప్తొ దుర్గమే పథి. 48-6 

| సీతాదేవిని చూచుట నులభ సాధ్య మగుచా!] 

విశ్వామితుడు రామలక్మణులను సుమతికి పరిచయ పరచి సిద్దాశమ వాసము 
రాతుసుల వధ మున్నగు విశేషములను సుమతికి చెప్పినాడు. అందరు సుమతి చేసిన. 
పూ*జలను గైకొని ఆరాత్రి అచ్చట నిలిచి. వేకువనే లేచి మిథిలకు |పయాణ మైనారు, 

అహల్యా శాప విమోచనము 

కొంతదూరముపోగా మిథిల సమీపమున నుండిన వననుందు రామునికి ఒక 

ఆ[శమము కనబడినది. కంటికి రమ్యముగా కనిపించినది కాని శూన్యముగా ఉండినది. 

జన సంచారములేదు. వర్షశాలవంటి దేదియు కానరాలేదు. పాడుబడియున్నట్టు తోచినది. 

రాయుడు ౨ భగవాన్ ! ఈ ఆ[శమము, మునివర్షితమె ఇట్టున్న దేమి. ఎవ్వరిదో ఇది! 
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ఎక్వామితుడు = రామా! దీనిని గురించి నీవు (పశ్నించుట నాకు సంతోషమెనది, 

చెప్పెదను వినుము. 

ఇది మహాత్ము డగు గౌతముని ఆశ్రమము. ఒకప్పుడు ఉన్నతస్థితిలో ఉండినది. 

దీనిని దేవతలు సె తము పూజిం చెడివారు. ఇచ్చట గౌతముడు తన భార్యయగు అహాల్యతో 

కూడినవాడై అనేక సంవత్సర ములు తపస్సు చేసినాడు. ఇం| దుడు గౌతముని తపస్సును 

భగ్నము చేయబూని గౌతముడు ఆ(శ్రమమున లేని సమయము. కని పెట్టి మునివేష 

ఛారియై అహల్యను సమీపించి “నిత్రో |క్రీడింపగోరుచున్నాను. నన్ను అను గహింపుము్ 

అన్నాడు. మునివేషమున వచ్చినవాడు ఇం(దుడని తెలిసికొనియు అతనిమీద ఆమెకు 

మనసు మరరలినందున అహల్య సమ్మతిఎచినదె, 

మునివేషం సహగస్రాక్షం విజ్ఞాయ రఘునందన 

మతిం చకార దుర్మేధా దేసరాజకుతూహలాత్, 18.18 

పిమ్మట 

ళ ల | అనరా . ఇ రార, ur ఉన్ల oy Na అల 

అవాల్య ప్రభు | కృ తార్హురాల నై తిసి. నిప్ప తరగా వెడలిపొమ్ము. నిన్నును - నన్నును 

రతీంచుకొను మార్గమును చూడువు. నా నుర్యాదను కాపొడును, 

కృతార్తాఒస్మ సుర శ్రేష్ట గచ్చ శీ ఘ మిత ౭ప్రథో 

ఆత్మానం మాంచ దేవేశ సర్వధా రక్షే మానద, 48-21 

గెతముడు వచ్చునేమో యని శంకించి ఇం|దుడు వేగముగా వెడలు చుండినాడ్ము 

కాని గౌతముడు స్నానము చేసి ఆశ్రమమునకు వచ్చుచుండినాడు. ఇం|దుడు గౌతముని 

చూచి భయపడి వివర్లుడె నాడు, 

[ చేయగూడని వని చేసినచో ఇంగ్రుడెన నేమి మశెవ్వడైేన నేమి! ఇదే గతి 1] 

గాతముడుకూడ ఇం|దునిచూచి కోపించి కపించినాడు. - 

“దుర్మార్గుడా ! నీవు విఫలుడ వగుదువుగాక ” అని శపించినాడు. ఇం|దుడు 

వెంటనే విఫలు డై నాడు, : 

"గౌతముడు అహల్యను సైతము శపించినాడు, 

“నీవ ఈ ఆ|శ్రమమునందే అనేక వల సంవత్సరములు వాయు భతణము 

మ్మాతము చేయుచు బూడిదలో శయనించి తపస్సు చేయుచు ఏ [పాణికిగాని కనబడక 

యుందువు గాక” 

.... ఇహవర్ష సహస్రాణి బహూని త్వం నివత్స్యసి 

వాయు భక నిరాహారా తప్యంతీ భస్మళాయినీ 18.29 
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అదృశ్యా సర్వభూతానా మాశ్రమేఒస్మిన్నివత్స్యసి 48.30 

మునివర్తిత మె భయంకరముగానుండు ఈ ఆశ్రమమునకు దశరథపు[తు డగు 

(శ్రీరాముడు ఏనాడు వచ్చునో ఆనాడు నీవు శుచివి కాగలవు. (శ్రీరామునికి అతిథి 
సత్కారము చేసి దానివలన లోభ మోసాములను వీడి నీవు నీ నిరూపమును దాల్చి 
నా ఎదుట సంతోషమున నుండగలవు” అని చెప్పినాడు. 

యదా వైతద్వనం ఘోరం రామో దశరథాత్మజః 

తీ 

ఆగమిష్యతి దుర్దర్ష స్తదా పూతా భవిష్యసి 18.31 

తస్యాతిధ్యేన దుర్వ్హృ శ్తే లోభమోహ వివర్ణితా 
మత్సకా శే ముదాయుక్తా స్వంవప్పర్థారయిష్యసి 48.32 

| 

(శ్రీరామునికి ఆతిధ్య మిచ్చినయెడల లోభ మోపాములు విడిపోవును !| 
ర 

ఈవిధముగా ఇద్దరిని శపించి గౌతముడు ఈ ఆశ్రమమును వదలి హిమవత్సర్వత 
శిఖరమువె తపస్సు చేయుచున్నాడు. 

రామా! ఇందుడు అఫలుడై “దేవతలను సమీపించి తనస్థితిని గూరి మొర 
పెట్టుకొన్నాడు. 

లు 

కిందుడు : దేవతలారా! నేను గౌతముని తపస్సుకు విఘ్నము కలిగింపగోరి ఈ కార్య 
మును చేసి ఆయనకు కోపము కలిగించితిని. చానివలన గౌతముని తపన్సు తరిగి 
పోయినది. ఈవిధముగా "దేవతలకు సహాయ మొనర్చితిని కావున మీరు నన్నెళ్లైన 
సఫలుని చేయుడని వేడుచున్నాను. న్ 
ఈ మాటలు విని అగ్ని మున్నగు దేవతలు "వాయు దేవులతో కూడి పితృ దేవతల కడ కేగి “మీకు 'యాగములలో థాగార్గ మేర్ప్చడియుండు. మేషమున కున్న ఫలములను 

త్రీసి ఇంద్రునికి (పసాదింపుడు” అని యాచించినారు. చారు సమ్మతించినారు. 
అగ్నేస్తు వచనం (శ్రుత్వా పితృ దేవా స్నమాగతాః 
ఉత్పాట్య మేష వృషణౌ సహస్రాక్షేన్య వేశయన్ . 49.8 

ఈవిధముగా ఇం|దుడు సఫలు డై నాడు. 
[గామాయణ కాలము నాటి శే శస్త్రచికిత్స మవదేశములో ఎంత (వళన్హముగా 

విశ్వామి[ తుని మాట మేరకు లమ్మణ సమేతుడైన (శ్రీరాముడు విశ్వామితుని పురస్కరించుకొని గతమాశ్రమమున |వవేశించినాడు. 
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విశ్వామిత్ర వచ శ్ళుత్వా రాఘవస్పహలక్మణః 

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య తమాశమ మథావిశన్. 49.12 

కీరా యుడు అడుగు పెట్టుట తోడనే తపస్సుచే ఇనుమడించిన కాండతో్ తేజ 
౧ల్లుచుండీన అహల్య కానవచ్చినది. శాపము అంత మెనందున వారికి కనబడినది. 

శాప స్యాంత ముపాగమ్య తేషాం దర్శన మాగతా. 19.16 
రామ లవ్మణులు అహల్య పాదములకు నమస్కరించినారు. శావకాలవున గొత 

ముడు పలికిన మాటలను స్మరించి అహల్య రామ అకణులకు అతిథి సత్కారము చేసి 
పూజబించినది. ఈ శుభసమయమున పుష్పవృష్టి కురిసినది, అప్పరసలు ఆడినారు. గంధ 

గులు వాడనారు. గౌతమ నుహామునీశ్వరులు సై తము అచ్చటికి వచ్చినారు. చిరకా 
లము విడివడియుండిన అహాల్యా గెతములు కలుసుకొన్నారు. గౌతముడు కూడ 

(శ్రీరాముని యథావిధిగా పూజించినాడు. 

గౌతమోఒప మహాతేజా అహల్యా సహితస్సుఖీ 
రామం సంపూజ్య విధివ త్తపస్తే పే మహాతపాః, 49.21 

ఏిశ్వామితుడు రామ లవ్మణులను వెంట బెట్టుకొని మిఖలకు పయాణ 
మెనాడు, 

| రావ. పని ఏవాపహాము (శీ(భఘకాలముననే జరుగనున్నది. ఈపట్టున ఒకమాట = 

చిరకాలము బెడిపడియుండిన అహల్యా 'గొతములను ఒకటిగా కూర్చుట మనోవారమైన విష 

యము . అదిగాక ఆ పురాణ దంపతుల ఆశీర్వాద ములతో శ్రీరాముడు మిధిలకు పోవుట 

ఎంతో శుభనంధాయకము. ల కీనారాయణులు ఒకటి కాబోవుచున్నారుగచా !7 

విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులను కూడి మిథిలకు పోవుట 

గౌతముని ఆశ్రమనునుండి ఈశాన్య దిక్కుగా నడచి విశ్వామితుడును 
రామలత్మణులును జనకమహార్షి యజ్ఞము చేయుచుండిన (ప దేశమునకు వచ్చినారు. 

రాముడు : సామీ ! జనకుని యజ్ఞ శాల .సంభారములతో నిండి కన్నులపండువు కావించు 

చున్నది. (ప్రజలు "నేలకువేలుగా కూడి యున్నారు. బుషులు [కావ్మాణో త్త 

ములు ఎన్ని వేలమంది వచ్చియున్నారో గదా! శకటములకు లెక్కలేదు. 

ఇంత ఇరుకులో మన మెక్కడ విడియగలము? మనము నిలుచుటకు వీలుగా ఒక 

(ప్రదేశమును చూచిన బాగుండును, 

'దేళో విధీయతాం బ్రహ్మన్ యత్ర వత్స్యామహే వయమ్, 50.4 

[జనకుని యజ్ఞము ఎంత పెద్దయెత్తున జరుగుచున్నదో ఈ మాటలవలన మనము 

(గ్రహింప వచ్చును. ఎన్ని యో విషయములు . చెప్పకయే చెప్పుట వాల్మీకిమహర్షి సొమ్ము] 
ఇ 
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జలసౌకర్యము కలిగి జనసంకులము గానిదిగా ఒక చక్కని |పచేశమును చూచి 

విశ్వామి[తుడు విడిది పర్పరిచినాడు. 

ఇంతలోనే విశ్వామ్మితుని రాక జనకునకు ెలిసినది. 

జనకుడు తన పురోహితుడై న శళానందుని పురస్కరించుకొని విశ్వామిత్రుని 

యొద్ద కేగి ఆ మహనీయునికి వినయముతో యథాశా(న్త్రృముగా మర్యాదలు చేసినాడు. 

అందరు ఆసీనులై యోగ కేమములు మాటలాడుకొనుచున్నా రు. 

ఎను : స్వామీ! దేవతలు న న్నను[గహించి మీ దర్శన భాగ్యము లభింపశేసినారు' 

భగవంతులగు మీ దర్శనమువలన ఇప్పుడుగదా నా యజ్ఞము సఫలమెనది ! 

ఆద్యయజ్ఞ సమృద్ధిర్మే సఫలా దైవతైః కృతా 

ఆద్యయజ ఫలం ప్రాప్తం భగవదర్శ నాన్మయా. D018 
షా ఆలి ౧ 

ఈ యజ్ఞ మిక సం| డెండు దినములకు పూర్తి కాగలదసీ "పెద్ద లనుచున్నారు. 

మీరు అప్పటివరకు ఇందుండి పహావిర్భాగములు 1 కొనుటకు వచ్చు చేవతలను నంద 

ర్భింవగోరుచున్నాను. 

[ఈ మాటలలో నే జనకుని కన్ను రామలత్మణుల వై బడినది !1 

స్వామీ! ఈ కుమారు లెవ్వరు? చేవలోకమునుండి భూలోకమునకు దిగివచ్చిన 

దేవతలు కారుగదా ! శౌర్య వీర్య సంపదలు కలిగి అ్యపతిమాన నసుందరమూర్తులై 

యున్న వీరు కేవల పాదచారులై ఏ (పయోజనమును కాండించి ఇచ్చటికి వచ్చి 

యున్నారు? వీరిని కన్న తండి ఎవ్వరో కదా ! 

(యోగ శేమములు విచారించు వ్యాజమున నె కుమారుల కుల గోత్రములు శతెలిసికొను 

చున్నాడు. తన కొమారితకు (శిరాముడు తగిన వరు డని ఊహించియుండునా ! 

ఇమౌ కుమారౌ భద్రంతే దేవతుల్య పరాక్రమౌ 

గజసింహగతీ వీరౌ శార్దూల వృషభోపమౌ 50.17 

పద్మపత్ర విశాలక్షై ఖడ్గతూణీ ధనుర్షరౌ 
OM య 

అశ్వినా వివ రూపేణ సముపస్థిత యొోెవన్ా. 50.18 

యదృచ్చమైవగాం ప్రాపౌ దేవలోకా దివామరొ 

కథం పద్భ్యా మిహ ప్రాప్తా కిమర్గం కస్యవా మునే. 50.19 

రం ర్ట క్ "౮  జనకమహోారాజా ! వీరిరువురు దశరథ చక్రవర్తి కుమారులు! అని చెప్పి వారు 
సిద్ధా[శ్రమమునకు వచ్చుట, రాతనులను వధించుట, అహాలాా శాప విమోచ 

నము కావించుట, అవాల్యా గౌతముల సమాగమము మున్నగు విషయములను 
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వివరముగా చెప్పి "బీరు శివధనుస్సును చూడగోరుచున్నారు అని కూడ తెలియ 

చేసినాడు. 

ఈ వివరములను శతానందుడు సైతము విన్నాడు. సాతానందుడు అవాల్యా 

గాతముల కుమారుడు. తన తల్లిదం|డులు కలిసికొని సుఖముగా నున్న మాటను విని 

శతానందుడు సంతోషించినాడు. తన తల్లికి శాపపిమోచన మొనర్చిన (శ్రీరాముని సంద 

రించి ఆశ్చర్యచకితు డై నాడు. అట్టి మహిమగల [శ్రీరాముని వెంటగొని వచ్చిన విశ్వా 
౧ | ల | రలు _ ఈం 

మిత్రునికి నమావాకము లర్మించి, 

కతా * స్వామీ! మాతల్లిని [శీరాముడు సందర్శించెనా ౪ మా తల్లికి విధిబలమున కలిగిన 

పతనమును గూర్చి శ్రీరామునికి చెప్పితిరా ? మా తల్లి శ్రీరామునికి అతిథి మర్యా 

దలను జరిపించినదా ! మా తల్లిదం డులు సమకూడినారా? మా తండి 

కి రాముని సతు రీంచెనా? , శీ;రాముడు మా తలి దం|డులను పూజించెనా + 
9 గ్రా Wy n° 

ఎలా; నాయనా! జరుగవలసిన పను లన్నిటిని |కమముగా జరిపించినాను. పవియు 

కొఅతపడ లేదు. కేణుక జమదగ్నిని కూడినట్లు మీ తల్లి మీ తండ్రిని కలసికొన్నది. 
ల ag) 

నాతి|కౌంత ౦ ముని శ్రేష్ష యత ర్లవ్యం కృతం మయా 

సంగతా మునినా పత్నీ భార్ల వేణేవ రేణుకా. ర్! 1 

ఈ మాటలు విని శతానందుడు సంతోషించి రామునికి స్వాగతము చెప్పి విశ్వా 

మృతుని మాహోత్మ్యమును రామునికి ఎరుకపరిచినాడు. 

శతానందుడు : రామా! నీకు స్వాగతమగునుగాక! మహోనుభావు డగు విశ్వామి|తునితో 

నీ విచ్చటికి వచ్చుటకు దైవ యోగమే కారణము. 

విశ్వామిత్రం పురస్కృత్య మహర్షి మపరాజిత మ్. 51.18 

విశ్వామిత్రుడు గొప్ప తపన్వి. మవో(పభావుడు. ఇత జే పరమగతి. ఇట్టి విశ్వా 

మి|తుడు నీకు రక్షకుడుగా ఉన్నందున ఈలోకములో నిన్ను మించిన ధన్యుడులేడు. 

ఆచింత్య కర్మా తపసా ద్రహ్మగ్గి రతుల ప్రభః 

విశ్వామిత్రో మహాతేజా వేత్స్యేనం పరమాంగతిమ్. 51.14 

నాస్తి ధన్యతరోరామ త్వత్తోఒన్యోభువి కశ్చన 

గోపా కుశికపుత స్తే యేన తప్తం మహత్తపః 51.15 

[విశ్వామిత్రుని కథ నంతయు శతానందుడు చెప్పినాడు, ఇదివరలో చెప్పబడియున్న 

విశ్వామి[తుని కథ ఈ శతానందుడు చెప్పినదే] 



62 బాలకాండము 

రామా! విశ్వామిత్రుడు తపస్సుచే [బాహ్మణ్యము పొందిన మవహేోను భావుడు. 

ముని (శేషుడు. తపోమూ ర్తి. ఎల్లప్పుడును ధర్మమునే ఆచరించువాడు.  వీర్యమునకు 
ఉనికిపట్టు. 

ఏషరామ ముని శ్రేష్ట ఏష విగ్రహవాం _స్పపః 

ఏష ధర్మపరో నిత్యం వీర్య'సె కషపరాయణమ్. 65.27 

జనకుడు : (| పాంజలియె విశ్వామి[తునితో) మునిపుంగవా ! నేను ధన్యుడను. మీరు 
రామలక్మణులను తీసికొని ఇచ్చటికి వచ్చుటవలన మీచే అను[గహింపబడితిని. 
నాకు మీ సందర్శన మొసంగి నన్ను పాలించినారు. తమ దర్శన భాగ్యమువలన 

నాకు అనేక విధములైన శుభములు చేకూరినవి. 

విశ్వామిత్ర మహాభాగ బ్రహ్మాళ్షీణాం వరోత్తమ 

గుణా బహువిధాః (ప్రాపా స్తవ సందర్శనాన్మయా. 65.81 

[ జనకుడు యోగి. అతనికి మోహా బంధములులేవు. కావున అతడు రాబోవు నంగతు 

లను స్పష్టముగా చూడగలిగినాడు. రాముడు రాక్షనులను వధించుట, అహల్యకు శాపవిముక్తి 

కలిగించుట మున్నగు విశేషములను విన్నాడు. రాముని మవాత్త్యమును గుర్తించినాడు. 
శివధనున్సును చూడగోరుచున్నాడని విశ్వామి[తుడు చెప్పనే చెప్పినాడు. మవో[పభావు డగు 
విశ్వామి[ తుడు రామలక్మణులను మిధిలకు ఎందు నిమి త్రము తీసికొని వచ్చినట్లు * అన్నియు 

ఆలోచింపగా నీళాదేప్ వెండ్రి దగ్గరలో నే ఉన్నట్టు [గహించి గొప్ప అర్హముగల ఈ మాటలను 
అన్నాడు. 

అదే దశరథుని విషయము గమనింతము. విశ్వామి తుడు దశర కునితో స్పష్టము గా 

చెప్పినాడుగచా ! “రామునకు అనేక విధములైన శుభములను చేకూశ్చెదను. ఇందుకు సందే 

వాము లేదు. ఆతని క్రీ రి ముల్లోకములలో వ్యాపింప గలదు” అని, 

(శ్రేయళ్చాస్కై (ప్రదాస్యామి బహురూపం న నసంశయః 

తయాణామసిలోకానాం యేన భ్యాతిం గమిష్యతి. 19.10 

ఇంత స్పష్టముగా చెప్పినను పు[తమోవామున బడియుండిన దశరథునికి ఈ మాట 
అర్థమే కాలేదు. అసలు వినెనో లేదో అనికూడ. అనిపించును. 

అందుకే పెద్దలు నిర్మోహిత్వమును సాధింపు మందురు. 

ఉనవడు * మహర్షీ! నీ గొప్ప చరితము విన్నాము. అద్భుతముగా ఉన్నది. నీ కథలు 
వినగా వినగా మరిమరి వినవలయునని కుతూవాలపడుచున్నాము. ముని 
పుంగవా! నాకిప్పుడు సెలవు దయచేయుడు. సూర్యా న్త్రమయము కాబోవు 
చున్నది. నేను యజ్ఞకర్మ చేయవలెనుగదా ! నేపు ఉదయము తమ దర్శనము 
కావింతును, 
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జనకుడు విశ్వామి తునికి [పదఠతిణము చేసి ఆయన సెలవ గైకొని వెళ్ళినాడు. 

విశ్వామి[తుడు రామ లవ్మణులతో తమ విడిదికి చేరినాడు. 

[జనకుడు యజ్ఞము చేయుట తన పుత్రిక వివాహము నుద్దేశించియే అని ఊహింప 

వచ్చును. వయను వచ్చిన కొమాశ్తె అవివాహితగా నుండుట ఏ తండ్నికెనను వాధగనే 

ఉండును. తమకు పెండ్లి కాలేదని శమ తల్లిదం[డులు బాధపడుట చూచి ప్వుతికలు కూడ 

లోలోపలనే బాధ పచుచుందురు. ఈ విషయములు అయో ధ్యా కాండము చివర సీతాచేవి 

అనసూయా చేసికి చెప్పిన మాటలవలన మనము తెలిసికొనవచ్చును, 

తన న్వయంవర కథను చెప్పుమని అననూయ కోరగా సీతాదేవి ఈ విధముగాచెప్పినద్. 

“మా తంగడి జనకుడు యజ్ఞము చేయుటకు భూమిని దున్నుచుండగా నే నాయనకు 

నాగేటిచాలునందు వొరికితిని నన్ను కొనిపోయి జనకమవోరాజు తన పుతికఃవలి నన్ను 

చెంచినాడు. నాకు ఫవాహయోగ్య మగు వయస్సు వచ్చుట చూచి నా తండి దీనుడై ధన 

మును కోల్పోయిన దరి[దుని పగిది దుఃఖము నొం దెను. 

పతి సంయోగ సులభం వయో దృష్ట్వాతు మే పితా 

చింతామభ్యగమ ద్దీనో వి త్తనాశా దివాధనః. అయోధ్య 118.84 

చెరిగిన కొమారీిః అస్వాపీతగా ఇంట నుండిన యెడల అట్టక న్య తల్లి దండులు సరి 

వారిలో నేగాక తక్కువవారిలో కూడ తిరస్కారము పాలగుదురు. తండి ఇందుని యంతటి వా 

డనను ఈ అవమానమునకు గురికాక మానడు, 

సద్భశా చ్చాపకృష్టాచ్చ లోకే కన్యా పితా జనాత్ 

ప్రధర్షణా మవాప్నోతి శశ్రేణాపి సమో భువి. అయోధ్య 118.35 

అట్టి తిరస్కారము తనకు కూడ శ్నీఘ్రములోనే కలుగ నున్నదని వా తండి [గహించి 
సము[దమున బడి దరిజేరుటకు తెప్ప లేనివాని వలె దుఃఖము నొందెను. 

తాంధర్షణా మదూరసాం దృష్ట్వా చాత్మని పార్గివః 
వ క్ యలు @ 

చింతార్లవగతః పారం నాససా దాస్టనో యథా. అయోధ్య 118.836 

నేనా అయోనిజను. నాకు తగిన వరుడు ఎంత వెదకినను కానరాలేదు. అంతట చా 

తండి స్వయంవరము చాటించినాడు. మా ఇంట ఒక ధనున్సున్నది. వరుణుడు మాతర్మడి 

కిచ్చినది. ఆ ధనుస్సును మో పెట్టినవానికి నన్ను ఇచ్చి పెండ్లి చేయుదు నని మా శండి చెప్పి 

నాడు. ఆ ధనుస్సు సామాన్య మెనదికాదు. అసాధ్యమైన బరువు దానిని కదలించుటకూడ 

కష్టము. వంచుట సంగతి చెప్పవలయునా ! స్వయంవరమును చాటింపగా రాజు లెందరో 

వచ్చినారు. కాని పర్వుళతాకారమైన ఆ ధనుస్సును చూచి దానికి ఒక నమస్కారము చేసి 

పోయెడివారు. [నీ కొక దండము బాబూ అన్నట్లు]. 

తచ్చదృష్ట్వా ధను(శ్రేష్టం గౌరవా ద్గిరి సన్నిభమ్ _ . 
అభివాద్య నృపా జగ్ము రశక్తా స్తస్య తోలనే. అయోధ్య 118.48 

1 
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ఇది ఇప్పటి వరకు జరిగిన విషయము, యోగ్యుడైన వరుని గానక జనకుడు దుఃఖములో 

నున్నాడు, “అమ్మాయి పెండ్లి జరుగునా భగవంతుడా” అనీ తపించుచుండినాడు. ఇప్పుడు 

యజ్ఞ ము కూడ చేయుచున్నాడు. రామ అత్ముణులను చూచి సశ్వామి[ తుని పలుకులు తల 

పోయుచు జనకుడు ఆరా| తీ ఎన్ని ఆలోచనలతో గడెపెనో మనము ఊహించుకొన వచ్చును. ] 

మరునాడు ఉదయమున తాను చేయవలసిన యాగకర్శను సూరి రిచేసి జనకుడు 

రామలత్మణులతో సమేతుడైన విశ్వామి[ తునికడ కేగి వారినందరిని యభావిధిగా పూజించి 

వుగవడు : మహామునీ! పీ: జడ్జి వఏమి%*ఘే ఆజ్జ్మ 3 ను తిరనావహా౨ చి నాలి-చుటకు సిద్దుడృనే 

యున్నాను. 

బికాం + రాజూ! ఈ రామ లక్ముణులు దశరథ చ(కొవ వర్హి కుమారులు. మ్యతియులు-లో 

(పసిద్దులు-నీ యొద్దనుండు శివధనుస్సును వీరు చూడగోఘచున్నారు. 
థె ది 

గా నన ఆ ఖో లి, న్ & న్ా Sa | పెండ్లి చెద్దగదా! కులనుు ౧ [ స్థిత జేరు వతిన్ఫలు అన్నింటిని తెలియ జెప్ప 

"నప్పు సంబంధమని నూచిం చినాడు. 

జనకమవోరాజా! నీకు మంగళమగును గాక! ఈ కుమారులు ధనుస్సును 

చూచి వారి కోరిక తీర్చుకొని మరలి పోగలరు. 

ఎనొవడు 2 చిత్తము! ఆ ధనుస్సు ఇక్కడికెట్లు వచ్చినదో ఇక్కడ ఎందుల కున్నదో మనవి ఇప్ 

వేయుదును, నిమి చకన రికి ఆరవ పురుషుడు దెపంాతు డను రాజు ఈ ధను 

స్సును శివుడు దేనరాతుని యొద్ద న్యానముగా ఉంచినాడు. చకుని యజ్ఞ మున 

“వుడు | కోపించా చేవతల నందరిని ఈధ నుస్సుతొ శ్ కూల్తు ననీ చెప్పెనాడు. అందరు 

రువడి శివుని వేడుకొనగా శివుడు శాంతుడై ధనుస్సును శేచతల కిచ్చినాడు. 

దేవతలు చాసినీ మా పూర్వు డగు 'దేవరాతుని కిచ్చినారు. 

tx వ 

నేను యాగభూమిని దున్నుచుండగా నాకు సీత దొరికినది. సిత అయోనిజ 

కాసిన వీర్టళుల్కుమీ నుగల వానికే సత నిచ్చి పెండ్లి చేయుటకు నిశ్చయించితిని. రాజు 

లెదరో వచ్చి సీత నిమ్మని కోరినారు. అందరికి నా నిశ్చంరుమును చెప్పినాను. రాజు 

అందరు మిథొలకు వచ్చి “మా పరాకమమును ఎవ్విధముగా (పళటింపవలెను 1” అని 

[పశ్నించినారు. నేను వారికి శివధనుస్సును చూపించి దానిని ఎక్కు పెట్టుడని కోరితిని, 

ఆ రాజులు దానినీ ఎత్తజాలకపోయిరి సరిగదా దానిని కొదలించుటకు కూడ వారికి 

సాధ్యము కాలేదు. మరి ఎక్కు “పెట్టుట ఏమున్నది a 

నశేకుర్ణహణే తిస్య ధనుషసోలనే నపివా, . బాల 66.18 

కాన్సన వారిలో ఎవ్వరికిగాని మా సిత నిచ్చుటకు నేను సమ్మతింపలేదు. మహో . 

నునీ! ఆ పిదప ఏమి జరిగినదో ఎరుగుదురా ! ఆ రాజు లందరు ఏకమై మిథిలను ముట్ట 



విశ్వామితుడు రామలత్ష్మణులనుకూడి మిథిలకు పోవుట 6 

కించినారు. ఒక సంవత్సర "కాలమునకు నా సైన్యము సంభారములు తరిగిపోయినవి. 

ఏమి చేయుటకును నాకు తోచలేదు. తపస్సు [పొరంభించితిని. దేవతలు తృప్తీ జెంది నాకు 
చతురంగ బలములు [పసాదించినారు. ఆ సహాయముతో నేను శ|తుపులను ఓడించినాను, 

ధనుస్సు చరిత విన్నారుగదా ! ఆ ధనుస్సును రామ లత్మణులు చూడ గోరిన 

యెడల తప్పక చూడవచ్చును. రాముడు ఆ ధనుస్సును ఎక్కు పెట్టగలిగిన యెడల 

సీతను రాముని కిచ్చి నేను తప్పక వివాహాము జరిపింతును. 

యద్యస్య ధనుషో రామః కుర్యా దారోపణం మునే 

సుతా మయోనిజాం సీతాం దద్యాం దాశరథేరహహమ్ * | 68.26 

ఎల్వా 2 మవోరాజా! మంచిది. ఆ ధనుస్సును తెప్పించి రామునికి చూపింపుడు, 

జనకుని ఆజ్ఞ ననుసరించి మంత్రులు పట్టణములోని కరిగి శివధనుస్సును తెప్పించి 

నారు. మంచి బలశాలురు అయిదు వేల మంది ఎనిమిది చ(క్రములు గల మంజూషమీద 

అతి |పయాసతో తెచ్చినారు. 

నృణాం శతాని పంచాశ ద్వా్యాయతానాం మహాత్మనామ్ 

మంజూషా మష్ట చకొంతాం సమూహు స్తే కథంచన. 67.4 

జనోటడు * మహర్షీ! ధనుస్సు వచ్చినది. చేవతలుగాని, అసురులు, రాతసులు, గంధర్వులు 

యతులు, కిన్నరులు, ఉరగులుగాని ఎవ్వరును దీనిని పూరింప జాలరు. మానపు 

లకు సాధ్య మగునా ! అయినను మీ మాట కాదన జాలను. దీనిని రామ లత్మ 

ణులకు చూపింపుడు. 

పకా న రామా ! ఈ ధనుస్సును చూడుము. 

వత్సరామ | ధనుఃపశ్య ఇతిరాఘవ మబ్రవీత్. 67.12 

కీరాముడు పెచ్చు తెరచి ధనుస్సును చూచి విశ్వామి|తునితో 

రాముడు * స్వామీ! ఈ ధనుస్సును స్పృశించి దానిని కదలించుటకును, మో ఇట్టుటకును 

[ప్రయత్ని౦ చెదను. 

| ఎంత వినయము! గమనింపదగిన విషయము, | 

_ ఇదం ధనుర్వరం |[బహ్మాన్ సంస్పృళామీహ పాణినా 

యత్నవాంశ్ళ భవిష్యామి 5 తోలనే పూరజణేఒపివా. (714 

వీశ్వామి[ తుడు, జనకుడు “మంచిది అన్నారు; ధర్మాత్ముడైన రాముడు ఎట్టి 

[పయాసయు లేక లీలగా' ధనుస్సును పట్టుకొని బాణముతో పూరించి ఆకర్షించి ధను 
సును రెండు ముక్కలుగా విరిచినాడు, ఈ దృశ్యమును వేలకొలది జనులు చూచినారు. 



66  బాలకొండము 

లీలయా సధను ర్మ ధ్యే జగ్రాహ విచనాన్మునేః 

పశ్యతాం నృసహస్రాణాం బహూనాం రఘునందనః. 67.15 

ఆరోపయ త్స ధర్మాత్మా సలీలమిన తద్ధనుః 

ఆరోపయిశ్వా ధర్మాత్మా పూరయామాస తద్ధనుః. 67.16 

తశద్బభంజ ధను ర్మధ్యే నరశ్రేష్టో మహాయశాః. 67.17 

ధనుర్భంగము వలన కఠ న పిడుగుపంటి శబ్దమునకు జనకుడు పి శ్వామి[ తుడు 

రామ అలవ్మణులు తప్ప తక్కిన వారందరు మూర్చనొంది పడిపోయినారు. కొంత 

సేవటికిగాని వారు మూర్భదేరలేదు. అందరు లేచిన పిదప జనకుడు విశ్వామి తునికి 

నమస్కరించి 

ఎశవడు : స్వామీ! రాముని అద్భుత పరాక్రమమును తిలకిం చితిని, నా సుత యగు 

సీత రాముని భర్తగా బడసి మా వంశమునకు కీర్తి చేకూర్చ గలదు. నా కొమారి 

తను వీర్యవంతున కే ఇచ్చెదనని నేను చేసిన (పెతిజ్ఞ సత్యమే అయినది... సీతను 

రామున కిచ్చెదను. ఈ మాట తప్పను. తాము అనుజ్ఞ నిత్తురేని వెంటనే నా 

మంతులను అయోధ్యకు పంపి ఇక్కడి విషయనులను దశరథ చక్రవర్తికి నివే 

దించి "వారి నిక్కడికి తోడొ-నివచ్చుటకు తగిన ఏర్పాటులు కావింతును. 

రామ లవత్మణులు విశ్వామితమహోానుని రతణలో ఉన్నారని కూడ నా 

మంతులు దశరథచ[కవ ర్తికి నివేదింతురుగాక ! 

మునిగుప్తాచ కాకత్సౌ కథయంతు నృపాయవై . 6725 

విశ్వామి[తుడు 'తథాస్తు అన్నాడు. జనకుడు మంత్రులను పిలిపించి వివాహా 

పత్రికలను వారి చేతి కిచ్చి వియ్యాలవారిని శీఘ్రముగా పిలుచుకొని రమ్మనిచెప్పి వారిని 
౬ (౪ 

అయోధ్యకు పంపినాడు, 

ఆయోధ్యాం (పేషయామాస ధర్యాత్యా కృతి శాసనాన్ 

యథావృత్తం సమాఖ్యాతు మానేతుంచ నృపం తదా. 67.27 

[ఒక విషయము ఈ ఘట్టములో చెప్పబడియుండ లేదు. అయోధ్యా కాండములో సీతా 
దేవి అనసూయాదేవికి చెప్పిన న్వయంవర కథలో ఆవిషయము చెప్పబడి యున్నది. అది 
ముఖ్య విషయము కావున ఈ పట్టున గమనింపదగి యున్నది. 

ధనుర్భంగమగుట తోడనే ఇంత కాలమునకు తన బాధ తొలగినందుకు జనకుడు ఆనంద 
పరవశుడై వెంటనే కన్యాదానము చేయ సమకట్టినాడు. ఆలస్య మైనయెడల ఏవేని ఇబ్బందులు 
కలుగవచ్చును. దశరథుడు" ఈ సంబంధమునకు అంగీకరించునో లేదో! ఇట్టి సమస్యలు తట్టి 

. . రు 

నవి కాబోలు! జనకుడు ఏమి ఆలోచించుకొ నెనో గాని దశరథునికి కబురుచేయు మాట 



దశరథుడు పరివార సమేతుడై మిధిలకు పోవుట 75- 

దళర : జనక మహారాజా ! బుషులను ఎంత గొప్పగా పూజించితివి! నీకు శుభమగును 

గాక ! మేము విడిదికి వెళ్ళి నాంది మొదలైన కార్యకలాపమును జరుపుకొన 

వలయునుగదా! 

దశరథచ|కవంర్తి విడిదికి వెళ్ళ దానములు, ధర్మములు విరివిగాను, యథాశ్యాస్త్ర 

ముగను జరిపించినాడు. గో దానములు లకలులకలుగా కుమారులచేత చేయించినాడు. 

గోదానములు జరిగిననాడే భరతుని మేనమామయగు యుథాజిత్తు మిథిలకు వచ్చినాడు. 

యథా : (దశరథునితో) మహారాజా ! మా తండిగారు భరతుని చూడగోరుచున్నారు. 

భరతుని తోడ్కొని పోవుటకు అయోధ్యకు రాగా మీరు మిథిలకు వచ్చినట్లు 

'తెలియవచ్చినది. కావున నే నిచ్చటికి నచ్చితిని. 

(ఇదియే అ యో ధ్యా కాండమునకు పీఠిక. | 

దశరథుడు బావమరదికి తగిన మర్యాదలు చేసినాడు. ఆ రాతి సుఖముగా 

గడపి మరునాడు ఉదయమున బుషులను పురస్కరించుకొని దశరథుడు జనకుని యాగ 

శాల కరిగినాడు. రామ లక్ష్మణ భరత శ|తుఘ్నులు సర్వాభరణ భూపితులై_ వసిష్టాది 

మహామునులను మున్నిడికొని వివాహమునకు అనుకూలమైన విజయ మను ముహూర్త 

మున దశరథుని వెంట బయలుదేరినారు. 

వసిష్టుడు కొంచెము ముందుగా వెళ్ళి జనకునితో అనుచున్నాడు, 

వనీద్దుడు * రాజూ ! మంగళాచరణము జరిగింపబడిన పుత్రులను వెంటగొని దశరథమవో 

రాజు వచ్చి దాతవగు నీ కొరకు వేచియున్నాడు. 

రాజా దశరథో రాజన్ కృతకౌతుకమంగశే ః 

పుత్ర) ర్నరవర శ్రేష్ట దాతార మభికాంక్షతే. 78.11 

చాతకును (పతిగృహీతకును సమస్త పురుషార్థములు సమకూరును. కావున నీవు 

కన్యాదానము చేసి నీ ధర్మమును నెర వేర్పుము. 

జనవడు : మహర్షీ 1! దళరథమహోారాజుగారు లోపలికి దయచేయుటకు అభ్యంతర మేమి? 

వారు వచ్చుటకు ఒకని ఉత్తరువు కావలయునా ! ఈ గృవాము వారిదికాదా? 

ఈ రాజ్యమంతయు వారిదేకచా ! స్వగృవామునందు సంకోఛ మేటికి ? వారిని 

అడ్డువెట్టువా రొకరున్నారా ! వారిని వేగిరము రమ్మునుడు. మేము సిద్ధముగా 

ఉన్నాము. నా కొమారితలు వివాహోచిత మంగళములను .గావించుకొని 

జ్వలించుచున్న అగ్నిజ్వాలల చందమున తేజరిల్లుచు వేదిమూలమున సిద్దముగా 

ఉన్నారు. మా ఆలస్య మేమియునులేదు. వారిని రచ్మ్మనుడు. 
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కస్టిత॥ ప్రతిహారో మే కస్యాజ్ఞా సం ప్రతీత్ష్యతే 

స్వగ్భ'హే కో విచారో౬ స్త్రి యథా రాజ్య మిదం తష. 79.14 

కృత కౌతుకసర్వస్వా వేదిమూల ముపాగతాః 
అల యాప్ అల్ల మమకన్యా ముని (శ్రేష్ట దీపా వ హ్నారివార్చిషః, 78.15 

దశరథుడు కుమారులను బముమషులను బంధుపరివారములను వెంట బెట్టుకొని 

యాగశాల (పవేశించెను. 

వలుడు : (వసిష్టునితో) మహర్షీ ! నీవు ఛార్మికుడప్పు. మాకు [పభుడవు. లోకులను 

రమింప'జేయు (శీరాముని వివాహామును ఈ బుషులతోకూడి మీరు జరిపింప 

వలయునని (పార్ధించుచున్నాను. 

కారయస్వ బుషే సర్వ మృషి భిస్నహ ధార్మికః 
రామస్య లోకరామన్య క్రియాం వై వె వాహికీం విభో. 13.18 

[ఈ శ్లో శోకము (శద్దతో చదువదగియున్నది. [రాముని అవతార [ప్రయోజనము ధర్మ 

సంజ్ఞాపనముగ దా |! సర్వకాల స ర్వావస్థలయందు ధర్మమును పాటించుటచేత నే [శ రాముడు 

లోశకాభిరాము డైనాడు. భర్త యొక్క ధర్మాచరణమునకు భార్య అనుకూలింపని యెడల 
ధర్భలోపము కలుగుటకు అవకాళ మేర్పడును. అట్టవి జరుగకుండునట్లు చేయవలయును. పరమ 
ధార్శ్మికుడైన వన్ష్టభగవానునిచే వివాహము జరిపించిన యెడల వారి ఆశీర్వాద. ఫలముగా 

ధర్మాచరణమునందు లోవము కలుగదు. | 

వసిష్టుడు విశ్వామి తుని శతానందుని పురస్కరించుకొని "పెండ్లి పందిలి నడుమ 
వేదిని సిద్దపరిచి గంధపుప్పములతోను పాఠికలతోను ఇతర పాత్రలతోను వేదిని యథా 
శాస్త్రుముగా అలంకరించి అగ్నిని ప్రతిష్టించి వధూవరుల అభ్యుదయము కొరకు వేద 
మంత్రములను చెప్పి హోమము కావించెను. 

జనకుడు సర్వాభరణ భూషితమొన సీళా దేవిని తోడ్కొని వచ్చి అగ్ని సన్ని ధిలో 
శ్రీరాముని కెదురుగా నిలిపి “రామా! నా నుత యగు సీతను నీ కిచ్చుచున్నాను. నీవు నీ 

పాణితో ఆమె పాణిని గహించి (పాణి? గహణముచేసి) ఈ కన్యను పర్మిగహింపుము. ఈ 

సీత నీ సహధర్మచారిణిగా ఉండగలదు. నీకు శుభ మగుగాక! పతి వ్రతయె మహాభాగ్యము 
కలదియె నిన్ను ఎల్లప్పుడు నీడవలె అనుసరించుచుండ గలదు,” అని చెప్పి కన్యాదానము 
చేసినాడు. 

ఇయం సీతా మమసుతా సహధర్మచరీ తప 

(ప్రతీచ్చవై నాం భద్రంతే పాణిం గృహ్టైష్వపాణినా, 13.26 

పతివ్రతా మహాభాగా ఛాయేవాను గజా సదా. 73.27 



దశరథుడు పరివార సమేతుడై మిధిలకు పోవుట గ్త్ 

[ఈ ళ్లోకములకు వ్యాఖ్యాతలు అనేక విశేషార్ధములు చెప్పియున్నారు. నాకు తోచిన 
నూటనుకూడ ఒకటి మనవివేయుచున్నాను. 

వెళ్లోకములలోని మాటలు రాముని పేరు బెట్టి చెప్పినవై నను నిజముగ సీతను ఉద్దేశించి 
చెప్పినశ్తు కనబడుచున్నది. జనకుడ- అ న్యాప దేశముగా తన తనయకు పతివతా ధర్మములను 

ఉపదేశించుచున్నాడు. అత్తవారింట ఆమె ఎట్లు మెలగవలసినది సూచించుచున్నాడు. ఆ శ్లోక 
ములు, ఈవిధముగా అన్వయము: చేసికొన వచ్చును. “అమ్మాయి ! నిన్ను ఈ రాముని శేతిలో 
పెట్టుచున్నాను (పాణ్మిగహణము) (ఇయం సీతా) నీవు సీతవు (తియోనిజవు) అన్నమాట 
జ్ఞ ష్తియం దుంచుక్ "నుము.(మమసు తా )జనకుని కొమారిత వను సంగతి మరచి పోవలదు.పవిత 
మైన మన కులమ ర్యాదను కాపాడుము, (పతి వశా....) పతి|వ తాధర్శములను పాటించి 

సర్వదా భర్తను అనుసరించి .వర్తించుచు మవోభాగ్యశాలినివి గమ్ము'' అని సీతాదేవికి చెప్ప 
చున్నట్టు ధ్వనించుచున్నది. 

సీ తాధేవి వేరుబెట్టి ఈ మాటలు ఆమెకు చెప్పుటలో బొ చిత్యములేదు. నిండుసభలో 
రాముని సమక్షమున పాత్మివత్య ధర్మములను సీతకు నూతనముగా బోధించుచున్నట్లు కన బడీ 
కూడదు. పాత్మివత్య ధర్మములు సీతా దేవికి అంతకుముందు తెలియనట్లు రామునికి తోపించుట 
పొడికాదు. 

అదిగాక ఇతరులు తనకు పాతివత్య ధర్మమును బోధించుట సీతకు సరిపడదు. ఆ 
మాటలు విని సహించి ఊరకయుండలేదు. దీనికి రెండు ఉదాహరణను లున్నవి. 

సీతా రామ లక్మణులు: వన వానమునకు బయలు చేరినప్పుడు కౌసల్య సీతకు. పత్తి వతా 
ధర్మముల నుపదేశించినది. ఆ మాటలు. విని సీతాచేవి ఏమన్నదో ఎరుగుదురా ! “అశా! నాకు 
మాతము తెలియవా పత్మివతాధర్మములు ! నన్ను దుష్ట స్త్రీలతో పోల్పవలదు' అన్నది. 

అభిజ్ఞాఒస్మి యథా భర్తు ర్వరితవ్యం శుతంచమే 
శో జూలీ _ తి యిటి . 

నమా మసజ్జనే నార్యా సమానయితు మర్హతి. అయోధ్య 89.27 

మరి యొక సందర్భములో అనసూయాబేవికికూడ ఇట్టి జవాబే చెప్పినది. సీత అనసూ 
యతో “౨కి భర్హయే దైవమని నాకుకూడ తెలియును. పాణ్శిపదాన కాలమున అగ్నిసన్ని 
ధిలో .మా తల్లి చెప్పియే యున్నది. నే. నా మాటలనుకూడ మనసులో ెట్టుకొనియే 
యున్నాను అని చెప్పినది. 

విదితంతు మమా ప్వ్యేత ద్యథా నార్యాః పతిర్లురుః. ఆయోధ్య 118.2 

పాణి[పదాన కాలేచ యత్పురా త్వగ్ని సన్నిధౌ 

అనుశిషా జనన్యాఒస్మి వాక్యం తదపి మే ధృతమ్. 11808 
య్ 

ఈ మాటనుబట్టి వైన ఉదాహరింపబడిన సూచనకు కొంత ఆధార మున్నట్లు తోచు 
చున్నది. అగ్నిసన్నిధిలో పాణి ఇపదాన కాలమున జనకునిచే “ఇయంసీతా....” అని చెప్పబడి. 
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నదిగదా ! తల్లి స్పష్టముగా బోధించిన విషయములను తండి అన్యాపదేశముగా వెప్పుట 
ఎంతో సహాజముగాను నమంజసనముగాను ఉన్నది. ] 

ఈ మాటలు చెప్పి జనకుడు మం్యత'ాతమైన జలమును రాముని చేతిలో విడి 
చెను. దేవతలు. బుషులు మున్నగు వారం కరు ఆనందించినారు. పుష్పవృష్టి కురిసినది. 

తరువాత లత్మణ భరత శ|తుఘ్ను లకు సైతము వివాహములు జరిగినవి. 

డార్మిళను లక్షుణునికి, తూండవిని భరతునికి, (భుతకీర్తిని శృతుఘ్నునికిని ఇచ్చి వివా 
హాములు జరిపించినారు, 

రామ లవ్మణ భరత ₹|తుఘ్నులు పసిష్టుని అనుమతితో వారివారి భార్యల 
హస్తములు (గహించి అగ్నిహో[తమునకు, వేదికి జనకమహోరాజునకు, బుషులకు 
(పదతిణములు చేసి శాస్త్ర పకారము వివాహ కార్యకలాపనును సంపూ ర్తి కావించిరి. 
అట్ట శుభ సమయనుున పుష్పవృష్టి కురిసినది. దుందుభులు మోగినవి, అప్పరసలు ఆడి 

నారు, గంధర్వులు పాడినారు. వధూవరులు మూడు పర్యాయములు అగ్నికి [పదక 

ణను చేసినారు. 

ఈ విధముగా షివావాములు జరిగిన పిదప దశరథమహోరాజు కుమారులతోను 
వారి భార్యలతోను బంధుమి | తులతోనుకూడి విడిదికి చేరినాడు. 

మరునాడు ఉదయము విశ్వామి తమహోముని జనకమవపోారాజును దశరథవముపహో 

రాజును వీడ్కౌని నలుగురు వధూవరులను ఆశీర్వదించి హిమవత్సర్వతమున కరిగినాడు.. 

(వచ్చిన పనిప్తూలరి అయినది. (శ్రీరామునికి సకల సంపదలనుకూర్చి అస్త్ర పెదానము చేసి 
వివాహము జరిపించి వెళ్ళినాడు. వివావ్మాపన క్తి వచ్చినప్పుడు వచ్చిన మవానీయుడు దగ్గర 
ఉండి వివాహములు జరిపించి వెళ్ళినాడు. రామాయణములో ఆ మవోనుభావుని పని అంత 
వరశే. ఆ తరువాత మనకు కాన రాడు. | 

దశరథుడు బంధుజనులతో అయోధ్యకు పోవుట 

ఏశ్వామితుడు వెళ్లిన పిదప దశరథ చ[కవర్హి తన కుమారులతోను, కోడం|డ 
తోను, బంధుజన పరివారములతోను అయోధ్యకు పయాణమెనాడు. జనకమహారాజు 
ఇచ్చిన క న్యాధనమునకు మేరలేదు. ఏనుగులు, గుణములు, దానీ జనములు, వెండి, 
బంగారు, పట్టువ స్త్రములు, ఆభరణములు మున్నగు నానిని అక గ్రాక్ మిక్కిలిగా ఇచ్చి 
జనకుడు దశరథుని కొంతదూరము సాగనంపి మిథిలకు మరలినాడు. 
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మునకు ముందుగా జరుగవలసిన అంకురార్చణము మొదలైన 'కార్యవిధులను జరిపించి 

నాడు. అందరు ఆ రాతి సుఖముగా గడపినారు, 

[ సీశాదేవికేకాక ఆమె శెల్లెండకు కూడ వివాహములు జరుగగలవని అప్పుడే 

ఊహించినారు జనకమహార్దులవారు! | 

జనకోఒపి మహాతేజాః క్రియాం ధర్మేణ త త్త్వవిక్ 
యజ్ఞస్యచ సుతాభ్యాంచ కృత్వారా(త్రి మువాసహ. 69.18 

జనకుని యజ్ఞము పూర్తి యెనది. మరునాడు (పొద్దుననే జనకుడు: తన పురో 

హితుడైన శతానందునితో “నా తమ్ముడు కుశధ్వజుడు ఇతుమతీ తీరమునందు 

సాం కాళ్య పట్టణమున ఉన్నాడుగదా ! అతడే నా యజ్ఞమును రతీంచినవాడు. ఈ 

శుభమునందు అతడుకూడ పాల్గొనవలెనని కోరుచున్నాను. అతనిని పిలిపింపుడు” అని 

చెప్పినాడు. 

కుశధ్వజుడు వచ్చినాడు. జనకుడు కుశధ్వజుడు. రాజూ ర్హములై_న ఆఅసననులను 

అలంకరించినారు. జనకుడు తన మం! తియెన సుదామనుని దశరథుని యొద్దకు పంపి 

నాడు. దశరథుడు మం|తులతోను బుసషులతోను బంధుజనులతోను నభామంటపమునకు 

వచ్చినాడు. అందరు ఉచితాసనములను అలంకరించినారు. 

దళర్ ఎ జనకమవోరాజా ! భగవంతుడగు వసిష్టమహార్షి మా ఇజ్యాకు వంళస్థులకు ఇలు 

వెల్పు. వారి మాట లేక మేము ఏ కార్యమును చేయము. ఈ విషయము మీకును 

శెలిసియే ఉండును. విశ్వామి[తుని అనుమతితో వసిష్టభగ'వానుడు మా వంశ 

[5 మమును ఇప్పుడు చెప్పగలడు. 

“మా వంశకమమును చెప్పుడు” అని వసిష్టులవారిని అడుగు నా దశరథుడు ! | 

వసిష్టులవారు దశరధుని వంశ కవుమును ఇట్లు చెప్పినారు. 

1) (2) 
(బ్రహ్మ దిలీపుడు 

మరీచి భగీరథుడు 
| | 

కాశ్యపుడు క్ కుత్త్సుడు 

| | 
సూర్యుడు రఘువు 

| 
మనువు (పవృద్ధుడు (కల్మాషపాదుడు) 

| 



బొలకొండము 

(1) (2) 

ఇక్యకు (అయోధ్య మొదటి రాజు) శంఖణుడు 

కుడీ సుదర్శను 

| |. 
వీకుథీ. అగ్ని వర్గుడు 

చోరుడు శీఘగుడు 

అనరణ్యుడు మరువు. 

(తిశంకుప్తు అంబరీషుడు 

దుందుమారుడు (యువనాశ్వుడు ) నహుషుడు 

మం ధాత యయాతి 

సుసింధి నాభాగుడు 

(ధువనంధి (ప సేనజిత్తు అజుడు 

భరతుడు దశరథుడు 

అసితుడు 

సగరుడు 

అసమంజుడు 

అంశుమంతుడు 

దిలీపుడు 

* జనకమవహోరాజా! ఇట్టిది పీరి వంళకమము, వంశముచే వీరు ఆదినుండియు పరి 
కుద్దులు. అందరు పరా[క్రమవంతులు, సత్యవాదులు, ధర్మనిరతులు. ఇట్టి మహో 
వంశమున జన్మించిన రామ లక్మణులకు నీ కొమారితల నిమ్మని కోరుచున్నాను. 
సర్వధా అనురూప దంపతులుగా ఉందురనుటకు సంబేవాములేదు. 
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జనవ: మునితిలకా ! నూ వంళముకూడ తక్కువై నదికాదు. సత్కులపున జనించిన 
వాడు కన్యాదానము చేయు సమయమున తన వంశ కమమును చెప్పవలయును 

గదా! వినుడు. 

(1) (2) 
నిమి మరువ 

| |. 
మిథి (ఇతడే మిథిలను నిర్మించినవాడు.ఇళ డే మొదటి జనకుడు) | పతింధకుడు 

| | 
ఉదావసువు క్రీ రిరథుడు 

నందివర్థనుడు 'దేవమీఢుడు 

నుశీతువు విబుధుడు 

చేవేరాతుడు మహీధ కుడు 

బృహ (దథుడు కీరి హతుడు 

మహావీరుడు మవోరోనుడు 

సుధృతి స్వర్షరోముడు 

ధృష్ట కేతువు [వాస్వరోముడు 
ఎ యీ 

హా న్యన్వుడు జనకుడు కుశధ్వజుడు 

మరువు 

ఇట్టిది మా వంశ్యక్రమము. నేను రాజ్యమునకు వచ్చిన పిదప నేను నా తమ్ముడు 

మిథిలలో నుండగా సాంకాళ్యపుళాధిపతిమైన సుధన్వుడు మిథిలను ముట్టడించి శివ 

ధనుస్సును, సీతను తన కిమ్మని కోరినాడు. నే నందుకు సమ్మతింపనందున న్నాపెకి 

యుద్దమునకు వచ్చినాడు. యుద్దములో నేను సుధన్వుని వధించి మా తమ్ముని 

సాంకాళ్యపురాధిపతిగా చేసితిని. | 

వసిష్టమహాముని | షై ఆజ్ఞానునారము నా కొమారితలను రామ లక్ముణులకు 

సంతుష్టాంతరంగుడనై ఇత్తును. సీతను రామునికి, ఊర్మిళను లక్మయనికిని తప్పక ఇచ్చె 
దను. (తికరణశుద్దిగా, నిస్సంశయముగా ఇచ్చుచున్నాను. 



74 . బాలకాండము 

వీర్యశుల్కాం మమసుకాం సీతాం సురసుతోపమామ్ 
ద్వితీయా మూర్మిళాం చైవ త్రిర్ణదామి నసంశయః. . 1.21 

మీరు జరుపుకొనవలసిన గో చానములు, నాందికర్మాదికములు జరుపుకొనుడు. 

నేడు మఘానతుతము, మూడవ దినమున ఉత్తరఫల్లునీ శుభ నక్మతమున వివావాము 
జరిపింప వేడుచున్నాను. 

విదేహారాజుల వంశము యొక్కయు మహిమలు కినియాడుటకు ఒకనికి 

సాధ్యమా! రండు వంశములును మిక్కిలి కీర్తింపదగినవి. ఈ వివాహ సంబంధ 

ములు ఎంతయేని ఒప్పియున్నవి. వధూవరులు రూపసంపదలలో తులతూగు 

చున్నారు. మాకు పరమసంతోషముగా ఉన్నది, 

సదృశో ధర్మసంబంధ స్పదృళో రూససంపదా 
రామలక్ష్మణయో రాజన్ సీతాచోర్మిళయాసహ. 72.8 

మవోరాజా! చెప్పవలసినమాట మరియొకటి కలదు. వినుడు. కు*ధ్వజుని 

కొమారితలను. భరత శ|తుఘ్నుల కీయగోరుచున్నాను. వారును ఒకరికొకరు సర్వవిధ 

ముల తగినవారు. 

[దశరథుడు తన నలుగురు పుత్రులకు వివాహములు జరిపించు మాటలలో ఉన్నప్పుడు 

వచ్చిన విశ్వామి! తుడు ఇద్దరికి మాతము వివాహములు జరిపించుట చాగుండునా [| 

ఉనవడు : (వసిమ్హనికిని విశ్వామి[తునికిని నమస్కరించి) ముని! శేషులారా ! మేము ధన్యు 
© ౬9 

లము, మీ మాటను మీ ఆజ్ఞగా గైకొని పాలింపగలవారము. రాజపుతులు నలు 

గుర్కు రాజపుతికల నలుగురిని ఒక్కొదినముననే వివాహ మాడుదురుగాక ! 

మహర్షులారా ! మీరు నాకు కన్యాదాన ఫలము కలిగించి ధర్మము చేకూర్చితిరి. 

ఎల్లప్పుడు నేను మీ శిష్యుడనే. మీరీ సింహాసనముల నలంకరింపుడు. ఈ మిథిల 

దళరథునకు ఎట్టు సొంతమో అయోధ్య నాకును సొంతము. కావున అయోధ్యనుకూడ 

నేను మీ కీయవచ్చును. మీరు మా రాజ్యములను |గహించి మమ్ము అను[గహింపుడు. 

పరోధర్మః కృతోమహ్యం శిష్యోఒస్మి భవతోస్పదా. TI 

యథా దశరథ స్యేయం తథాయోధ్యాప్పురీ మమ 
 ప్రభుత్వే నాస్తి.సందేహో యథార్శం కర్తుమ రథ, 7216 అటి ఇతో అత ధా 

ఈ మాటలకు దశరథుడు మిక్కిలి సంతోషించినాడు. 
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మున్ముందు అనుకొన్నట్లు కనిపించుటలేదు. అనసూయకు సీతాదేవి చెప్పిన మాటలను 
గమనింత ము, 

నీత: పరాక్రమవంతు డగు రాముడు ఒక క్షణములో ధనుస్సును పూరించినాడు. ఆ వేగము 
కు శనుస్సు రెండుగా ?రిగినది, అప్పుడు కలిగిన శబ్దము వ్డుగు పడినట్లు భయంకర 

ముగా నుండీనది. 

ని మేషాంతర మాత్రేణ త్ర దానమ్య స వీర్యవాన్ 

జ్యాం త తమారోప్య యడితి పూరయామాస వీర్య వత్. అయోధ్య 118.48 

తేన పూరయతా వేగా న్మఢ్యే భగ్నం ద్విధాధనుః 

త స్యశబ్దో౭౬భవద్భీమః పతిత స్యాశ నేరివ, అయో 118.49 

అండట సత్య(పతిజ్ఞ గం నాతంశడీ నన్ను రామున కీయ నిశ్చయించుకొని జలకలశము 

నెత్తినాడు. 

తతోఒపహం తత్రరామాయ పిత్రా సతాభి సంధినా 
ము 

నిశ్చితా దాతు ముద్యమ్య జలభాజన ము తమష్ు, అయో 118.50 
ఓ అ అబల 

నా తండి నన్ను రాముని కేయబోగా రాము జేమన్నాడో తెలియునా! 'మౌతంిగారి 

అభి పాయమును తెలిసికొనక ఈ వథువును (వత్మిగహింపను" అన్నాడు. 

దీయమానాం నతుతదా (పతిజగాహ రాఘవః 

అ విజ్ఞాయ పితుశ్చంద మయోఢ్యాధిపతేః పథోః. అయో 118.51 

ఆ తరువాత నా తండి మామామగారిని పిలిపించి నన్ను రాముని కిచ్చి ఒవావాము 

జరిపించినాడు. 

తతళ్ళ కుర మామం త్య పృృద్దం దశరథం నృపమ్ 

మమ పితా త్వహం దత్తా రామాయ విదితాత్మనే. అయో 118.52 

| ఈ ఘట్టములో రాముని గొప్ప గుణమును గమనింపవలెను. జనకమహోారాజంత 

వాడు లక్మి చేని సరివచ్చు సీతాదేవిని ఇచ్చె నే దనన్నప్పటికిని తం|డి ఇస్ర పడిన నే పెండ్లి చేనుకొందు 

నని చెప్పినాడు. తల్లి దండుల ఇష్టవ ము ననుసరించి జరుగు సివావాములు దభ పదములు, 

ఎంత మంచి సంబంధమని తోచినను స్వతం(తించి చేసికొనుట ఉచితముకాదు,. అంత మంచి 
చైనప్పుడు తల్లిదం|డులు మౌెతము ఏల సమ్మతింపరు | 

జనకుడు దళరథుని యొద్దకు దూతలను పంపినాడు. అందులో కూడ చాల 

మెలకువతో వర్తించినాడు. కుమారులు విశ్వామితుని రక్షణలో ఉన్నారని చెప్పి | 

మునిగుపొచ కాకుత్స్సై కథయంతు నృపాయవై. . బాల 67.5 ' 
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[(విశ్వామి[శుడు ఇష్టపడిన సంబంధ మని దశరథునికి తెలిసినచో దశరథుడు తప్పక 

సమ్మతిం చునని జనకుడు నమ్మినాడు. వశ్వామి తుని మాటకు అంత విలువ! 

[ఇంత సన్నాహము చేయవలసివచ్చినది. కార్యము సులభముగా కాలేదు. జనకుడు 

వళరథుని యొద్దకు దూతలను పంపినాడు, వారు మరలివచ్చువరకు “దళరథు 'డేమనునో' అని 

కొంత దిగులుతో నే జనకుడు కాలము గడపియుండును. | 

జనకుని దూతలు మూడు రాత్రులు వడిగా |పయాణము చేసి అ యోధ్యకు 

పోయి జనకుని సందేశమును దళరథునికి నివేదించినారు. 

" (ఈ మాటల పొందిక గమనింపదగియున్న ది. | 

దూతలు : మహారాజా ! మిథిలాధిపతియగు జనకమవోరాజు “మీకును మీ అగ్నిహో[త 

ములకును బుత్విజులకును ఉపాధ్యాయునకును పరివారమునకును కనుమేనా! 

అందరు అనామయులై యున్నారుగదా” అని స్నేహభావముతోను మధుర 

వచనములతోను మాటిమాటికి అడుగుచున్నాడు. 

జనకమహోజుగారు మీ 'జేమ మడిగి విశ్వామి తుని అనుమతితో ఈ మాట మీతో 

మనవిచేయుమన్నారు. 

సృష్ట్వా కుశల మవ్య(గ్రం వై దేహో మిథిలాధిపః 
కౌశికోనుమతే వాక్యం భవంత మిదమటబవీత్. 68.6 

[విశ్వామి[తుని అనుమతిని గురించి ఏశేషముగా ఊది పలుకుచున్నారు ! | 

నేను నాపుతికను పర్మాకమము (ప్రదర్శించిన వానికే. ఇచ్చునట్లు పతిజ్ఞ చేసీ 

యుంటినిగదా |! నా భాగ్యవశమున విశ్వామిత్రుని పురస్కరించుకొని మీథిలకు వచ్చిన 

నీ కుమారుడు తన పరా|క్రమముచే శివధనుస్సును విరిచి నా |పతిజ్ఞను పాలించినాడు. 

నేను నా కొమారిత యగు సీతను రాముని కిచ్చి నా (ప్రతిజ్ఞ నెర వేర్పగోరుచున్నాను. 

మీ రందుకు అనుజ్ఞ నీయవలసినదిగా  పార్చించుచున్నాను. 
వ థి 

ఆ-సె్కదేయౌ మయా సీతా వీర్యశుల్కా మహాత్మనే 

ప్రతిజ్ఞాం కర్తు మిచ్చామి తదనుజ్ఞాతు మర్తసి. 88. 10 

మీరు బంధు మిత పురోహిత సమేతులై శీఘమున వచ్చి మీ పుత్రులను 

చూడవచ్చును. మీ రాకచే అందరికి సంతోషము కలుగును” 

మవోరాజా ! విశ్వామిత్రుని అనుమతితోను, శతానందుని సమ్మతితోను జనక 
మహారాజుగారు మీ కీ విన్నపమును పంపినారు. 
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ఈ మాటలు విని దశరథుడు పరమానందను పొంది వసిష్టునితోను, "వామ దేవా 

దులతోను డూతల వార్తను చెప్పినాడు, 

దోళర 2 మన రామలవ్మణులు విశ్వామి తునిచే రతీంపబడుచు మిథలలో ఉన్నారట ! 

| రాక్షసులతో యుద్దము చేయుటకు వెళ్ళిన కుమారులను తలచుకొని ఎంత తపించు 

చుండినాడో పాపము! | 

మన రాముని పరా|కమమును కన్నులార చూచి జనకమహారాజు తన కొమా 

రెను రాముని కీయ గోరుచున్నాడు. ఈ సంబంధము మీకును ఇష్ట మగునేని అందరము 

మిథిలకు బయలు వెడలుదము. "6 పే ప్రయాణము, మీ అభ్మిపాయ మేమి! 

| సంబంధము శనకు శచ్చిన దని తేటపరచినాడు, శేపే (పయాణము అనియు. చెప్పి 

నాడు. వారి అభి|పాయను మాటవరునకు అడిగినశ్లే అయినది, గొప్పవారి సం|పతింపుల 

పద్దతే అంత ! | 
(అ 

దశరథుని మాటకు అందరు సమ్మతించినారు.. 

| ఈ పట్టున మనము గమనింపదగిన విషయ మొకటి ఉన్నది. దళరథుడు తన కుమారుల 

నివాహమును గురించి ఆలోచించుచుండగా వచ్చినాడు, విశ్వామి (తుడు. పెండ్లి మాటలకు ఒక 

విధముగా అంతరాయము కలిగినట్టు తోపజేసి రాక్షసులతో యుద్ధము చేయుట కని రామ 

లమ్మణులను వె వెంట బెట్టుకొని వెళ్ళినాడు. శుభమా అని చెండ్రి గురించి మాటలాడు సమయ 

మున ఇంత విపరీతము జరిగినది. వెండ్లి మాట లెక్కడ ! రాకసులతో యుద్ధ మెక్కడ ! 

కుమారుల శేమమును గురించి దశరథునికి భయము కలుగునంతటి పని చేసినాడు విశ్వా 

మ్నితుడు. పర్యవసానములో మంచి నంబంధము కుదిర్చి పెండ్లికి తరలి రమ్మని చెప్పి పంపి 

నాడు. వచ్చినవారు జనకుని దూత ల్రైనను కార్యము మాత్రము విశ్వామి[తునిదే. ఇందులో 

నందేపాములేదు. కార్యగతులు ఇట్లుండును. మనము తలపెట్టిన పనికి పతికూలముగ కనబడు 

సంద ర్భృములద్వాఠా భగవంతుడు తరచుగా మన పనులను చకపరచుచుండును. కావున. 

అన్ని సందర్భములయందును మనము ధైర్యము కలిగియుండవచ్చును. | 

దశరథుడు పరివార సమేతుడై మిథిలకు పోవుట 

మరునాడు దశరథుడు |పయాణమునకు కావలసిన వర్పాటులను చేసినాడు. 

చోళ : సుమం(తా! ధనము, రత్నములు, వెలగల వస్తువులు పుష్కలముగా తీసికొని 

మన కోశాధికారులు ముందు నడచునట్టు ఏర్పాటు చేయుము. చతురంగ బల 

ములను [పయాణమునకు సిద్దపరుపుము. వసిష్టుడు, వామ దేవుడు మున్నగు 

(బాహ్మణో త్తములను ప్రయాణమునకు సంసిద్దులగునట్లు “హెచ్చరింపుము. 

దశరథుని మాటకు అందరు. సమ్మతిం చినారు, 
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అందరు బయలుదేరి మిథిలకు చేరినారు. జనకునికి పట్టరాని ఆనందము కలిగినది. 

దిగులు తీరిపోయినది. దశరథచ కవర్తికి ఎదుశేగి స్వాగత మిచ్చినాడు, 

వానవడు : మహోరాజా! మీకు స్వాగత మగునుగాక ! మా భాగ్యవశమున ఫీరిచ్చటికి 

దయశేసితిరి. కుమారుల పరా|క్రమనువలన కలిగిన సంతోషమును మీ రనుభ 

వింతురుగాక, 

స్వాగతం శే మహారాజ: దిష్ట్యా ప్రాపోఒసి రాఘస 

పుత్రయో రుభయోః (ప్రీతిం లప్ప్య సే వీర్యవిర్హితామ్. 69.9 

మా భాగ్యవశముననే మహా(పభాపుడైన వసిష్టభగ వానుడు నూరు యజ్ఞ ములు 

చేసిన డేవేందునివలె ఇచ్చట వెలసినాడు. మహారాజా! మా భాగ్యవళమున విఘ్నము 
లన్నియు జయింపబడినవి. వికమ సంపన్నులగు రఘునుహావంశము వారితో సంబం 

ధము కుదిరి నా కులము (పళ _స్తమెనది. 

దిష్ట్యా ప్రాప్తో మహాతేజా వపిష్టో భగవానృషిః 
నహసరై ర్హ్విజ(శేస్టై ర్రేవెరివ శతక్రతుః. 69.10 

దిష్ట్యామే నిర్ణితా విఘ్నా దిష్ట్యామే పూజితం కులమ్ 
రాఘవి స్సహ సంబంథా ద్వీర్య(శేస్పె ర్మ హాత్మలభిః, 69.11 

_ శేపు ఉదయమున యాగాంతమున బుషులకు సమ్ముతమగునట్లు వివాహము 
జరుపుదము. 

శ్వః (పభాశే నరేం(దేంద్ర నిర్వర్త ర్హయితుమర్హ సి 

యజ్ఞస్యాంతే నరశ్రేష్ట వివాహ మృషి సమ్మతమ్. 69.12 

దోకర : జనక మవేోరాజా ! ఇచ్చువారు మీరు. పుచ్చుకొనువారము మేము. (పతిగవాము 
చాత అధీనముగదా! కావున తాము ఎప్పు డిత్తురో అప్పుడు (పతిిగహింతుము. 
"మీరు సకల ధర్మములు తెలిసినవారు. మీరు చెప్పినశ్లే అగునుగాక |! 

ప్రతిగ్రహో దాతృవళ శ్రుత మేత న్మయాపురా 
యథావత్య్యుసి ధర్మజ్ఞ తత్కరిష్యామహే వయమ్. 69.15 

దశరథుని అద్భుత వాక్యములను విని జనకుడు ఆకశ్చర్యపడినా నాడు. వసీషుడు 
© 

విశ్వామి తుడు మున్న గు మునులందరు పరస్పర సల్లాపములతో సంతోషము ననుభ 
_వించుచుండిరి. దశరథుడు కుమారులను చూచి ఆనందపరవకుతె డై_నాడు. యజ్ఞ సంబంధ 
ముగా నిలిచియుండిన కార్యక లాపమును జనకుడు పూ _ర్లికావించి కొమారితల పివాహొ 
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పరళురాముడు 

దశరథుడు అయోధ్యకు [ప్రయాణము సాగించుచుండగా ఉన్నట్లుండి చీక ట్లు 

[కమ్మినవి. సైన్యము మూర్భపోయినది. దశరథుడు, దశరథుని పుత్రులు, వసిష్టూది 

బుషులు, వీరుమా[తము స్పృహకలిగి యుండినారు. ఈ వింత యేమిటా అని చూడగా 

పరశురాముడు కనుపించినాడు. చేతిలో గొప్పవిల్లు ధరించి యున్నాడు. వసీష్టాది 

బుషషులు పరశురామునికి అర్హ న్ర్రపొద్యాదుల నిచ్చి పూజించినారు. పరశురాముడు ఏల్లు 

చేతబూని శ్రీరాముని సమీపించి. 

వల * రామా! సీ-వీర్యమును గురించి విన్నాను. శివధనుస్సునే విరిచినావటగా ! నేను 

మరియొక ధనున్సు శెచ్చిగాను. మాతండి నాకు (పసాదించినది. దీనిని 

పూరించి నీబలనును (పదర్శింపుము - అటువే న నీతో ద్వంద్వ యుద్ధము 

చేయుదును. 

ఈ మాటలను విని దశరథుడు వణకిపోయినాడు. 

దళర్ : (దీనుడై ) [జాహ్మణోత్తమా ! తృతియులవె కోపము చాలించి శాంతుడ 

వైతివి గదా! నీవు | భాహ్మణుడపు. గొప్ప కీర్మికలవాడవు. నా ప్యుతులు కేవల 

బాలురు. దయచేసి వీరికి అభయ మొసంగుము. 

కత్రరోషా (త్పశాంత స్త్వం (బాహ్మణశ్చ మహాయశాః 

బాలానాం మమపుత్రాణా మభయం దాతు మర్తసి 75.6 

ఇం|దునియొద్ద |పతిజ్ఞ చేసి క స్త్రమును విసర్జించితివి గచా! భూమండలమును 

కాళ్యపున కిచ్చి మ హెం[దపర్వతము మీద నివసించుచున్నావు. ఇప్పుడు నన్ను నాశనము 

చేయుట కేల వచ్చితివి + మా రానుడు గతించునేని మేమందరము వాతుల మైనే, 

పరళు రాముడు ఈ దీనాలాపములు వినిపించుకొనలేదు. రామునితోనే మాట 

లాడుచున్నాడు. 

వరణ * రామా! నీవు విరిచినది శివధనుస్సు గదా 1! నేను "తెచ్చినది విష్ణు దేవుని ధనుస్సు, 

పూర్వకాలమున శివునికి విష్ణు దేవునికి విరోధము కలిగినప్పుడు విశ్వకర్మ రెండు 

ధనునస్సులను నిర్మించి చెరియొకటి ఇచ్చినాడు. ఇద్దరు వారివారి. ధనుస్సులను 

[పయోగించినారు. వుని విల్లు జడమైపోగా అతడు కోపించి ఆ ధనుస్సును 

'దేవరాతుని కిచ్చినాడు. నీవు విరిచిన ధనుస్సు అదియే. విష్ణుదేవుని ధనుస్సును 

ఎక్కు పెట్టగలప మో చూడుము. 
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రాముడు : (దశరథుని యందలి (పీతిచే కొంతవినయముగా) పరశురామా 1! నీ విదివరలో 

చేసినపనులను గురించి విని నిన్ను మెచ్చుకొన్నాను. ఇప్పుడు నీవు నన్ను 

అవమానింప గోరుచున్నా పు. ఇట్టి అవమానమును నే నెంతమా[తము నహింప 

జాలను. నా పరాక్రమమును పదర్శింపు మనియేనా నీ వడుగుట ? చూడుము. 

ఈ మాటలు పలికి (శ్రీరాముడు పరశురాముడు తెచ్చిన ధనుస్సును మో పెట్ట 

బాణమును నంధించినాడు. 

రాముడు : పరశురామా ! చూచితివా! ఈ బాణమును నీమీద [పయోగించుటకు మససు 

వచ్చుటలేదు. నీవు [బాహ్ముణుడప్త. మవోత్ము డైన విశ్వామితుని న్మరించి 

(బాహ్మణుడ బై న నిన్ను విడిచి పుచ్చుచున్నాను. అయినను ఈ బాణము అమోఘ 

మని నీవును ఎరుగుదువు గదా! దీనితో నీ పాదగతిని కొట్టుమందువా లేక 

నీ తపఃఫలమును హతము చేయుమందువా చెప్పుము. 

వరోజు : (శ్రీరాముని అపార తేజన్సును గుర్తించి రామా! నేను భూమినంతటిని కాళ్య 

పున కిచ్చి మహేం[దపర్వతముమీద వాసము చేయున్నాను. ఈ భూమిలో నాకు 

చోటులేదు. నేను నా వానస్టానమగు పర్వతముమీదికి పోవలసియున్నది. "కావున 

నా పాదగతిని కాపాడుము. నేను తపస్సుచే ఆర్జించిన లోకములమీదనే. బాణ 

మును (పయోగింపుము. ఈ ధనుస్సును ఆరోపించినప్పుడే [గహించితిని, నీవు 
అర | అన్ రగ 

విష్ణు దేవుడ వే దగ, 

అక్షయ్యం మధుహంతారం జానామి త్యాం సురేశ్వరషు 

ధనుషో౬స్యపరామర్శా త్స స్తితేఒస్తు పరంతప, 76.17 

రామా! నీకు మంగళ మగునుగాక ! నీవు తై )లోక్యనాథుడవు. సీచే నా కిట్టి 

పరాభవము కలిగినదని నేనెంతమా[తము సిగ్గుపడుటలేదు. 

నచేయం మమకొకుత్సృ [వీశాభవితు మర్హతి 
+ ఖ్ తొ 

త్వయా తై 9లోక్యనాథేన యదహం విముఖీకృతః . 76.19 

రామా! నీవు బాణమును విడిచి నా తపోధనమును కొట్టుము. చేను మ హేంద 

గిరికి త్వరగా పోవలెను. 

(శ్రీరాముడు బాణమును విడిచి పరశురాముడు తపస్సుచే ఆర్జించిన లోకములను 
కొట్టిన వెంటనే పరశురాముడు మహేందగిరికి అరిగినాడు. అంతట దిక్కు లన్నియు 
(పకాశించినవి. దేవతలు, బుషులు రాముని |పశంసించినారు. పరశురాముడు తెచ్చిన 
ధనుస్సును రాముడు వరుణదేవుని కిచ్చినాడు. 



దశరథుడు మున్నగువారు అయోధ్యకు పోవుట 81. 

[| పరశురామావతారము ముగీసినది. (శీరామావళారము పొరంభ మైనది. | 

(శీరాముడు వసిష్థాూదులకు నమస్కరించి, భ యపడియు డిన తం|డిని టాడ్ 

రాయుడు : తండ్రీ! భయముతో పనిలేదు. పరశురాముడు ఇక్కడలేడు. తన నెలవుకు 

వెళ్ళినాడు, మనము; అయోధ్యకు పోషవదము. మన నై_న్జములకు తగిన ఉత్త 

రువ్లు లిచ్చి [పయాణమునకు అనుజ్ఞ నిండు. 

దశరథుడు మున్నగువారు అయోధ్యకు పోవుట 

దశరథుడు ఆనంద పరవశుడై రాముని శిరము మూర్కొని పుుతునికిని తనకును 

పునర్జన్మ లభించినట్లు నంత' కకం [పయాణము సాగించి పరివారముతో కూడ అయోధ్య 

చేరినాడు. పౌరుల ఆనందమునకు మేరలేదు. అందరు రాజును వూజించినారు. 

- అలం గం జో చ ట్ల క్ర ఇ కాసగల్య సుమి[త ఒక కయి మున్నగు రాజ స్త్ర) లందరు కొత్త కోడం|డకు 

మర్యాదలు చేసి తేనికి గొనిపోయి వారికి పట్టుచీరలను కట్టించి మంగళకర మగు అలం 

కారములు చేయించినారు. ఆ కోడం|డు గహ దేవతాదులను (శద్రాభక్తులతో 

పూజించినారు. 

అము్సుపె న వారివారికి [(పత్యక ముగా ఏర్వాటుచేయబడియుండిన గృవాములలో 

[పవెశించి ధన ధాన్యములు. 'వాహ్మణుల కిచ్చి పూజించ వారి ఆశీర్ఞ్యాదములను బడసి 

తమతమ భర్తలతో సుఖముగా కాలను గడపుచుండినారు. 

| రవాన్యముగా భర్తలతో కూడి [కీడించుచుండిరి-_అని వాల్మీకిమహార్షి శృంగార రన 

మును ముచ్చటగా వర్ణం చినారు. క. 

రేమిరే ముదితా సృర్వా భర్తృభి స్పహితా రహః TH 

రాజకుమారులు తమతమ పనులయందు (శద్రవహించి కుకూన చేయుచు తండ్రిని 

అనుసరించి. వ ర్తి ంచుచుండిరి, ' 

[భార్యల మాటలలో పడి తల్లిదం|డులను మరచిపోతే దన్నమాట. ] 

కొంత కాలమెన పిదప దళరథుడు భరతుని పిలిచి “నాయనా !. నిన్ను తోడ్డాని 

పోవుటకు మీ మేనమామ వచ్చియున్నాడు. మీ మాతామహుడు ' నిన్ను చూడగోరు 

చున్నాడట వెళ్లివత్తువా” అన్నాడు. 

భరతుడు మాతామహుని నగరమునకు [పయాణమైనాడు. కళ తుఘ్నుడు భర 

తుని అనుసరించి వెళ్ళినాడు. 



$2 బాలకాండము 

రామ లత్మణులు అయోధ్యలో ఉండి తం|డికిి తల్లులకు సేవలు చేయుచు 

గురువులను పూజించుచు తమ కల్యాణ గుణములచే పురజనులను రంజింప జేయుచు 

కాలమును సుఖముగా గడపుచుండినారు. 

సీతారాముల దాంపత్యము 

[సీతారాముల దాంపత్య జీవితమును, వారి పరస్పర (పేనును మహార్షి గారు అయిదు 

శోకములలో వర్లించియున్నారు. అని వెలలేని రత్నములు. అందరు [శద్దగా చదివి ఆనందింప 
య ta ఆం థి 

దగి యున్నవి. | 

రాముడు సీతయందు మనను నిలిపి తాను జమె మనస్సునందు ఎల్లప్పుడు 

నిలిచియుండి సీతతోకూడ అనేక బుతువులు కీడించెను. 

రామస్తు సీతయాసార్థం విజహార బహూనృతూన్ 

మనస్వీ తద్గత స్పస్యా నిత్యం హృది సమర్చితః. i725 

రామునికి సీతయందుండిన పితికి మూడు కారణములు, . మొదటిది తండి 

కూర్చిన భార్యగనుక; రెండవది సీతాదేవి గుణములు; మూడవది సతా దేవి సౌందర్యము. 

మొదటి కారణమువలన కలిగిన ప్రీతిని మిగిలినవి వృద్దిపరచినవి, 

| కారణనుల వరున [కమము గమనింపదగియున్నది. సొందర్యము కడపటిది [| 

(పియాతు సీతా రామస్య దారాః పితృకృతా ఇతి 

గుణా [దూపగుణాచ్చాపి ప్రీతిర్భూయో ఒభ్యవర్థత 77.26 

"శ్రీరామునికి సీశాదేవియెడగల ;సేమను వెళ్లోకములో చెప్పి సీతాదేవికి భర్య యెడ 
గల (చీమను ఈ [కింది శ్లోకములో వర్ణించారు] 

రామునికి సీతయందుగల అనురాగముకం కు శెండింతలుగా రామునిమీద [పేమ 

సీతాదేవి హృదయమునందు ఉండినది. 

త స్యొాశ్చ భర్తా ద్విగుణం హృదయే పరివ ర్రతే 771.27 

[| ఈవిధముగా సీత పృొాదయములో ఉండిన అనురాగము రాముని కెట్లు తెలిసినది ? 

అను మాటకు మహర్షి చెప్పిన సమాధానము విండము, | 

సీతా దేవి హృదయములోని భావమును రాముడు తన హృదయముచే స్పష్ట 
ముగా తెలిసికొనగలిగినాడు. ఆ 

(మనసు మనను కలిసినచో మాటలతో వని మేమి ? | 

అంతర్జాతమపి వ్య్త మాఖ్యాతి హృదయం హృదా 77.27 



దశరథుడు మున్నగువారు అయోధ్యకు పోవుట 83 

[సరే! కీ తకం తనయందుగల [పేమను రాముడు (గహించినాడు. మరి, రామునికి తన 

యందుగల మను సీత. తెలిసికొనెనా అను మాటకు సమాధానము ఈ [కింది శ్లోకములో 

చెప్పబడియున్నది. | 

దేవతా (స్త్రీలతో సరవచ్చు సౌందర్యము కలిగి ఆకారము నొందిన లకీ రేవివలె 

విరాజిల్లుచున్న సీతా బేవి (శ్రీరాముని [పేమను (శ్రీరామునికంళలు మిక్కిలి చక్కగా 

తెలినికొన్నది. 

తస్యభూయో ఏ శేషేణ మెథిలీ జనకాత్మజా 

దేవతాభి స్పమా రూపే సీతా శ్రీరివరూపిణీ 17.28 

| సీతా దేవిని “మెథలీ జన కాత్మజా' అన్నారు మహర్షి. మెథిలీ అనుటలో మిథిలల్* 

పుట్టుటవలన ఇంగితజ్ఞానమ. సవాజముగా కలది అని నూచింపబడినది. “జన కాత్మజా” అనుటలో 

జనకమహర్తి తనయ గనుక పాండిత్యమునకు లోటులేదు. కావున, (శ్రీరాముని (వేమనను 

అర్థము చేసికొనుటలో సీతాదేవికి కష్ట మేమి 

రాజర్షి నుతుడైన (శ్రీరాముడు సౌందర్యవతియును అనురాగవతియును 

ఉత్తను రాజకన్యయు అయిన ఏతా దేవిని గూడి లకీ దెవిని గూడిన విష్ణు దేవుని వలె 

మిక్కిలి శోభిల్లి నాడు. 

తయా సరాజ రిసుతో ఒభిరామయా 

సమేయివా నుత్తమ రాజకన్యయా 
అతీవరామ శృుశుభేఒతి కా మయా 

విభుశ్శియా విష్ణురివా మరేశ్వరః 77.29 

ఓం తఈర్ 
గు! 





భీరామాయన మః. 

శ్రీమద్వార్మీకి రామాయణ కథామృతము 

అయోధ్యా కాండము 

గచ్చతా మాతుల కులం భరతేన తదాఒనఘః 
శతుఘ్నో నిత్య శళతుఘ్నో సీతః (పీతి పరస్కృృతః, అయోధ్య 1-1 

భరతుడు శతుఘ్నుని కూడి తన మేనమామగారి ఇంటికి వెళ్ళి కేకయ రాజధాని 
యగు గిర్మివజమున సుఖముగా కాల 'తేసము చేయుచున్నాడు. రామలవ్మణులు 

అయోధ్యయందే ఉన్నారు. దశరథునికి కుమారు లందణిమీద (పేమ కలదు. కాని 
వారిలో రామునిమీద ఎక్కువ పీతి, రామున్నిపె (పత్యేక [చేమ కలఠిగియుండుటలో 
వింత యేమియు లేదు. రాముని కల్యాణగుణములుగాని మోవహానాకారముగాని 
అందణీని ఆకర్షింపగలవు. రాముడు ఎల్లప్పుడు [పశాంతముగ ఉండువాడు. ఎప్పుడు 
గాని కఠినముగా మాటలాడడు. ఎవ్వరిని చూచినను మృదువుగా పాచ్చరించుకొనును. 
ఇతరులు పరుషముగా పలికినను రామునికి కోవమురాదు. 

సతు నిత్యం (ప్రశా నాత్మా మృదు పూర్వం ప్రభాషతే 

ఉచ్యమానోఒపి పరుషం నోత్తరం (ప్రతిపద్యతే. 1.10 

రాముడు బుద్ధిమంతుడు - మధురముగా భాషించువాడు. అ|పియములు పలుకు 
వాడు కాడు. ఎవ్వరివై నను తానే ముందు పల్కరించువాడు. 

బుద్ధిమా న్మధురా భాషీ పూర్వభాషీ పియంవదః 1-183. 

[మాటలు అట్టుండవలయును. మన మెంత గొప్పవారమైనను మన ఎదుటికి వచ్చిన 

వానితో ఒక చల్లనిమాట పలికిన మాాతమున మనకు కలుగు వోని యేమియులేదు. ఎదుటి 
వాడు ఎంతో సంతోషించును. | 

కిరణములచే సూర్యుడు వెలుగునట్టు కల్యాణ గుణములచే (శ్రీరాముడు 

1పకాళించెను. 

తథా సర్వ(పజాకాంతై 8 పీతిసంజననై 8 పితుః 

గుకై ర్విరురుచే రామో దీ_ప్ప సూర్య ఇవాంశుభిః 1.88 

శ్రీరాముని గుణగణములను చూచి భూదేవి సైతము రాముని పతిగా కోరినది, 



8£ అయో దా 

a ~~ శా = 1 ళా ఇ 

దళరథుదు (శరాముని యువరాజు జయగెరుట 

శ త్ తో అల జంట ఖో ఆట. ఆల Fw తన 7 

ఇట్ సుగుణ సంపన్నుడైన రాముని చూచి, ముసలివాడగుచున్న దశరథభుణకి 
రి 

ఒక ఆలోచన పొడమినది. “చేను జీవిిచియుండగనే రామునీ భూమండలమునకు 

రాజును చేసినయెడల చాగుండును. దీనికి మార్గ "మేమి ?” అని తలపోపినాడు. 

అధ రాజో బభూవై పం పెదస్య చిరజీవినః 
చః యా థి ॥ 

పీతిరేషా కథం రామో రాజా స్వా న్మయి జీవతి. 196 

_ 5 చ ఇ జ వ్య ఇషా జు క్ట బుక దమువా మహా మమూాం కృత్స్నా మధితిషస్తి మాొతి్యిడమ 

ఆనేన వయసా దృష్వా యథా స్వర్గ మవాస్త యామ్, 1.49 
అ py ఉట 

మెంతులతో ఆలోచించి రాముని యువరాజు కోయుట మంచిదని నిశ్చ 

యించినాడు. 

నిశ్చిత్య సచివె సారం యువరాజ మమనం౭త, 1.41 
యా అ 

Lae) జౌ 
ఓ€ 

దశరథు డిట్లు నిశ్చయించి సామంతరాజులను నానా నగరవాసులను జానపదు 

లసు, స్నేహితులను అయోధ్యకు పిలిపిిచినాడు. కాని కేకయరాజుకును, జనకనువహో 

రాజుకును ఆహ్వానములు పంపలేదు. “అఖిపుకను జరిగిన పిమ్మట ఈ శుభవార్తను 

వారు వినగలరు" అని సరిపెట్టుకొన్నాడు. 

నతు కేకయరాజానం జనకంవా నరాధిపః 

త్యరయా చానయామాస పళ్చాతొ శోష్యతః (ప్రియమ్. 1.47 

వారిద్దరుతప్ప మిగిలిన వారందరు వచ్చినారు. అందరు రాజసిభలో నమా 

విష్టుల నారు. 

దిళరధుణు ఎ రాజులారా |! (ప్రజలారా ! ఈ రాజ్యమును మా పూర్వులు ఎంత పతిత 

పరిసాలించిరో మీకు తెలిసియే యున్నది. నేను సైతము వార్ మార్గము నను 

సరించి నాశ క్తికొలది [పజారతణ కార్యమును నిర్వహించితిని. ఇప్పుడు నేను 

ముసలివాడ్ననె విశ్రాంతి కోరుచున్నాను. మీ రందరు సమ్మతించినచో ఈ 

రాజ్య భారమును నా జ్యష కుమారు డగు ' రామునికి అప్పగింపవలయు గని. 

ఆశపడుచున్నాను, రాముని గుణగణములు మీకు తెలియనివిశావు. 'నా కోరికను 

మీరు అంగీకరింతు రేని నా బాధకూడ తీరిపోవగలదు. 

గత క్లేశో భవిష్యామి సుతే తస్మి న్ని వేళ్వవై, 2.14 

నాకు తోచిన మాటను చెప్పితిని. ఇంతకంకు మేలైన ఆలోచన మీకు తోచిన 
యడల వినుటకు సిద్దముగా నున్నాను. 
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రాజులు. [వజలు : (ఆలోచించుకొని ఒక నిర్హయమునకువచ్చి) మవోరాజా ! మీకు వయసు 

చెల్లినమాట వా_స్తవము. రామునికి యౌవరాజ్యాభిషేకము చేయుట మాకంద 

5కి ఇష్టముగా. నున్నది. కావున మీరు చెప్పినస్లే కానిండు. 

దళరథుడు 2 రాజులారా! |పజలారా! నేను మాట చెప్పియు చెప్పకపూర్వమే మీ₹౭ల్రరు 

సే అనుచున్నారు. ధర్మమార్గమున నేను రాజ్యమును పాలించుచుండగా 

రాముని యువరాజు చేయుట మేలని చెప్పుచున్నారు. మీ మాటలు వినగా నా 

కొక నందేహాము కలిగినది. నా పరిపాలనలో లోపము లేమెన ఉన్న వా? 

[ నేను ఎంత శ్మీఘముగా తొలగిపోయిన అంత మంచిది అన్నట్టుగా ఉన్నది మీ ఉరవడి] 

నభవాడు : మహారాజా! అదికాదు మా అభి పాయము. నీ కుమారు డగు (శ్రీరాముని 

యందు సకల క ల్యాణగుణములు నెలకొనియున్నవి. 

బహవో నృప! కల్యాణగుణాః పుత్రస్య సన్తి తే 2.26 

శ్రీరాముని గుణములను వినుడు. 

| పుతుని గొప్పతనమునుగూర్చి ఇతరులు కీర్తింపగా వినుటకంచు మించిన ఆనందము 

తరి డికి ఏమియుండగలగు ? ఇట్ట మాటలు నభమవారి నోట విని ఆనందించుట శే దశరథుడు 

చమత్కారముగా వారిని (పశళ్నించియుండును. దశరథుడు మంచి మాటకారి | 

మవోరాజా! (శ్రీరాముడు సత్యపరా[కముడు. ఇజ్వూకువంశస్థు లందరిలో మేటి 

యనదగినవాడు. అందరియందును దయగలవాడు. [పజలను స్వజనులవలె ఆదరించు 

వాడు. ఎవ్వనికై నను దుఃఖము కలిగినప్పుడు తానుకూడ వానితో సమానముగ దుఃఖ 

పడువాడు. ఎవ్వరై నను ఉత్సవములు చేసికొనునప్పుడు వారిని చూచి కన్నతం।డివలె 

సంతోషించువాడు. సర్వదా నవ్వుముఖమువాడు. ఎదురుపడినవారిని ముందు పలుకరించు 

వాడు. ధర్మనును విడనాడనివాడు. ఇం[దియములను జయించినవాడు. (ప్రజాపరిపాలన 

రీతి చక్కగా తెలిసినవాడు. ముల్లోకములను పాలింప సమర్థుడు. అట్టి (శృీరామునికి 

ఈ భూమండలమును పాలించుట పెద్దపనికాదు. లోశాభిరాము డైన (శ్రీరాముడు 

మాకు |పభువుగా నుండుట మాకు ఆనందదాయకము. పిన్న, పెద్ద; (స్త్రీలు, పురుషులు 

అను భేదములేక రాష్ట్రములోని [ప్రజ లందరు (శ్రీరాముని తేమము నుద్దేశించి [పతి 

ఉదయమునను సాయంశాలమునను తమ ఇష్ట దేవతలను [పార్ధించుచున్నారు. (శ్రీరాముడు 

మాకు |పభు వై నచో అంతకం కు మాకు కావలసిన చేమియు లేదు. కావున మేమందరము 

ఏక గీవముగా మనవి చేయుచున్నాము. (శ్రీరామునికి పట్టాభిషేకము జరిపింపవలసిన 

దని (వార్థించుచున్నా ము. 
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దివై్యై రుణ శక్ర సమో రామ స్సత పరాక్రమః 

ఇక్షకుభ్యోఒపి సర్వేభ్యో హ్యతిరిక్తో విశాంపతే. 

మృదుశ్చ స్టిర చి త్తశ్చ సదా భవ్యోఒనసూయకః 

ప్రియవాదిచ భూతానాం సత్యవాదీచ రాఘవః 

పౌరాన్స్వజనవ న్నిత్యం కుశలం పరిపృచ్చతి. 

పుత్రే ష్వగ్నిషు దారేవమ ప్రేష్యశిష్య గణేషమచ 

వ్యసనేషు మనుష్యాణాం, భృశం భవతి దుఃఖిత; 

ఉత్సవేషు చ సర్వేషు పితేవ పరితుష్యతి 

స్మితపూర్వాభి భాషీచ ధర్మం సర్వాత్మ నాశ్రితః 

రామో లోకాభిరామోఒయం శౌర్య వీర్యపరాక్ర మైః 

ప్రజాపాలనతత్వజ్ఞో న రాగోపహతేంద్రియః = 

శక్ర “సెంలోక్యమ ప్యేకో భోకుం కింను మదీ మిమాహ్ 

ప్రియో వృద్ధా స్తరుణ్యశ్చ సాయం ప్రాత స్పమాహితాః 

సర్వా న్దేవా న్నమస్యన్తి రామస్యార్థ యశస్విన:ః 

ఈ మాటలువిని దశరథుడు మిక్కిలి సంతోషించినాడు. 

2.28 

2.92 

2.02 

తన అభి [బాయమును 

[పజ లందరు అంగీకరించుటయేగాక మెచ్చుకున్నారు. ఇక ఆలస్య మెందుకు ? 

దశరథుడు తన పురోహితులై న వసిష్ట వామడేవులతో అనుచున్నాడు. 

దోకరథుడుః ఈ చె|తమాసనము మిక్కిలి శుభకరమైన మాసము. రాముని యౌవ రాజ్య 

చైత్ర శ్రీమా నయం మాసః పుణ్యః పుష్పిత కాననః 

యౌవరాజ్యాయ రామస్య సర్వమే వోపకల్ఫ్స్యతామ్ 

కలాపమును గూర్చి దశరథుడు ఆజ్ఞూపించుచున్నాడు, 

పట్టాభి షేకమునకు కావలసి వాని నన్నిటిని సిద్దము చేయింపుడు. 

3.4 

ఈ మాటలు విని (పజలు జయజయ ఛ్వానములు చేసినారు. జరుపవలసిన కార్య 

దళరయుడు: రత్నములు, సువర్ణము, ఓపధులు, పుష్పములు, వస్త్రములు, రథములు, 

చతురంగబలములు, శుభలక్షణశోభిత మైన ఏనుగు, ఛత చామరములు, సువర్ణ 
_శృంగముల వృషభము, వ్యా[ఘచర్మము, ఇంకను కావలసిన ఇతర వస్తువులను 

_సిద్ధము చేయుడు, పట్టణ ద్వారములను అంతఃపుర ద్వారములను అలంకరించి 
సువాసనలుగల ధూపములను వేయించవలయును. [తాహ్మణులకు భోజన 
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వసతులు కావింపుడు. సూర్యోదయ వేళకు స్వ_స్తివాచనము ఏర్చాటు చేయుడు. 

రాజమార్గములందు శీతల జలములు చల్లించి పతాకముల నె త్తిపవలయును. 

గణికలు అలంకరించుకొని వారికి నియమింపబడిన [పచేశములలో ఉండ 

వలయును. మంచి ఉడుపులను ధరించిన యోధులు రాజాంగణమున సంసిద్ద్యులె 

యుండునట్లు ఏర్పాటు కావింపుడు. 

వసిష్టుడు, వామదేవుడు దశరథుని ఆజ్ఞానుసారము అన్ని యేర్చాట్లను చేసి 
అ విషయమును దశరథునికి నివేదించి వెళ్లి నారు. 

నానాదేశాధివతులతో శోభిల్లుచుండిన కొలువుకూటమున దశరథుడు సింవోన 

నాసీనుడై సుమం|తునితో అనుచున్నాడు. 

దోశరోటుడు : సుమం|తా ! నీవు త్వరగావెళ్ళి రాముని తోడ్కొని రమ్ము. 

(శ్రీరాముడు దశరథుని యొద్దకు వచ్చుట 
+ 

సుమంతుడు వెళ్ళి రాముని రథనుపై నెక్కించుకొని వచ్చినాడు.. 

(రథస్టుడైన రాముని వాల్మీకిమహర్షి అద్భుతముగా వర్షించియున్నారు. | 

దశరథుడు మేడమీద కూర్చుండి రథస్థు2ైన రాముని తిలకించుచున్నాడు. 

శ్రీరాముడు గంధర్వ రాజువలె ళోఖిల్లుచున్నాడు. ఆజానుబాహుడు. చూచుటకు 

ఎంతో ముచ్చటగా ఉన్నాడు. పురుషులను కూడ ఆకర్షింపగల మోహనాకారుడు, తన 

రూపముచేత వారి చూపులను, గుణములచేత మనస్సులను అపహరించువాడు. (పజలకు: 

సుఖము చేకూర్చి వారి వృాదయములను రంజిల్ల జేయు వాడు. 

ఇట్టి (శ్రీరాముని ఎంతచూచినను దశరథుడు తృ ప్రి జెందలేదు. మరినురి చూడ 

వలయు ననియ ఉన్నది. 

గంధర్వరాజ (ప్రతిమం లోకే విఖ్యాత పౌరుషమి 

దీర్గ బాహుం మహాసత్స్యం మత్తమాతంగ గామినమ్ 3.27 

చం|ద్రకాంతాననం రామ మతీవ ప్రియదర్శనమ్ 

రూ పొదార్య గుణైః పుంసొం దృష్టి చిత్తాపహారిణము 3.28 

ఘర్మాభిత పాః పర్ణన్యం హ్లాదయన్మ మివ ప్రజాః 

న తతర్ప సమాయాంత౦ పళ్యమానో నరాధిపః 3.29 

సుమం!తు'శు (శ్రీరాముని రథమునుండి దింపి దశరథుని యొద్దకు తీసికొని వెళ్లి 
నాడు, [శ్రీరాముడు తం|డికి నమస్కరించినాడు. దశరథుడు రాముని ఆలింగనము చేసి 
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కొన్ని ఉత్తమాసనమున కూర్చుండ బెట్టనాడు. రాముడు చిరునవ్వు నవ్వుచు ఆసీను జె 
చలం 

నాడు. సభ యంతయు [శీరాముని కాంతితో 'తజర్ల్లినది. 

చొకరథుడు * రామా! నీవు నా జ్యేష్ట భార్య పు[తుడవు-గుణనంపన్ను డవు. నిన్ను యువ 

రాజు జేయు మని (ప్రజలందరు కోరుచున్నారు. కాఫన నీవు పుష్య నత తమున 

యౌవరాజ్య పట్టాభి చమకము చేసికొనుము. 

తస్మా త్త్యం పృష్యయోగేన యౌవరాజ $ మవాస్నహి. 3.41 వి 

రామా! నీవు గుణనిధివి. అయినను తు డి నగుటచె చెప్పుచున్నాను. నీవు మరింత 

వినయను నవలంబించి జి జితెందియుడ వై యుండుము. 

భూయో వినయ మాన్దాయ భవ నిత్యం జితేంద్రియః. 3.42 

కాను[కోధముల వలన జనించు వ్యసనములను విసర్జింపుము. [పజలను చక్కగా 

పాలింపుము. 

ఈ మాటలను విని రాముని స్నేహితులు కౌసల్య భవనమునకు పరుగెత్తి ఈ 
శుభవార్తను ఆమెకు తెలియచేసినారు. కిసల్య ఆనందపరవళురా లై వారి కందరికి 

బహుమతు లిచ్చినది. 

(శ్రీరాముడు తండికి నమస్కరించి రథ మెక్కి తన భవనమునకు వెళ్లి నాడు, 
పజ లందరు తమతమ గహాముల కరిగి ఇష్ట దెవతలను పూజించినారు. వ్ర లి 

ప్రజలు వెళ్లిన పిదప దశరథుడు మరల తన మం|తులతో ఆలోచిం చినాడు. 

[“ఆలోచించుటి యనగా మం్మతు లను అడిగి వారి అభిపాయమును (గ్రహించి అనున 

రించుటకాదు. “ఆలోచించుటి అనగా తన అధి పొయమును వారితో చెప్పి *నరి యని అని 
పించుట మ్మాతమే. గొప్పవారి “ఆలోచన నలు తరచుగా ఈలాగే ఉండును [ 

భొళరథుడు : మంతులారా! కేసే పు పువ్యన త[తము. రాముని అభిషేకము రేసే జరి 

పింపవలయును, 

శ్వఏవ పుష్యో భవితా శ్వో౬ఒభి షేచ్యస్తు మే సుతః, 4.2 

[మంతులు కాదనగలరా || 

దశరథుడు కొలువు చాలించి అంతఃపురములోనికి వెళ్లి నాడు. వెంటనే ఏవమితోచి 

నదోశకాని నుమంతుని పిలిచి “నుమం|శా! రాముని మరియొక పర్యాయము చూడ 

వలెనని ఉన్నది. తోడ్కొనిరమ్ము” అని ఆజ్ఞాపించినాడు. 
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సుమంతుడు వెళ్ళి. దశరథుని కోరికను [శ్రీరామునికి తెలియపరిచినాడు. ఈ 

పిలుపు యెందునై నది [శ్రీరామునికి తెలియలేదు. నుమంతుడును చెప్పలేదు. అయినను 

(శ్రీరాముడు వెంటనే బయలుదేరి పోయి తం[డికి నమస్కరించినాడు. దశరథుడు 

(శ్రీరాముని కౌగిలించుకొని భ[దాసనమున- కూర్చుండ బెట్టి అనుచున్నాడు. 

దళరథుతు : రామా! నేను ఈలోకములోని సుఖముల నన్నిటిని అనుభవించినాను. ఎన్నో 

యజ్ఞ ములు, దాననులు చేసినాను. ఇప్పుడు మునలివాడ నై తిని. నీకు రాజ్యా 

భిషేకము చేయుటమా[తమే మిగిలియున్నది. నిన్ను యువరాజు జేయుమని 

(పజ లందరు వేడుకొనుచున్నారు. నాకేమో స్వప్న మున ఉత్వాతములు కనబడు 

చున్నవి. రాజునకు మరణముగాని గొప్ప ఆవదగాని సంభవింవగలదని సూచిత 

మగుచున్నది. నా బుద్ది చలింపకపూర్వమే నీవు అభిషేకము చేసికొనుట 

మంచిది. మానవులబుద్ది అతిచంచలము. ఈనాడు పునర్వసు నతు[త్రము. రేపు 

పుష్యమి. నీకు లేపే పట్టాభిషేకము చేయవలె నని తహతహ పడుచున్నాను. 

నీవు రేపే వట్టాభిషిక్తుడవు కమ్ము. నీవు నిశ్చలమైన మనస్సుతో దర్భల వై 

శయనించి భార్యాసమేతుడవై. ఈరా|క్రి ఉపవాసము చేయవలయును. 

ఇట్టి కార్యములకు అనేక విఘ్నములు కలుగగలవు. నీ స్నేహితులు నిన్ను 

'రజీంతురుగాక ! 

ఒకమాట--దూర దేళశమునందున్న భరతు డిచ్చటికి రాకపూ*ర్వ మే నీపట్టా భిషేకము 

జరుగవలయునునుమా ! భరతుడు యోగ్యుడే - నీమీద ఎంతో గౌరవము కలవాడే - 

ధర్మబుద్దినై తము విశేషముగా కలిగియున్న వాడే - ఇందుకు సం దేహ మేమియునులేద. 

అయినను మానవుల బుద్ది స్థిరముగా ఉండదు. కావున నీవు జాగుచేయక శేపే పట్టాభి 

చేకము చేసికొనుట మంచిది. వని జరిగిపోయిన పిదప చానినిగురించి గొప్పవారు 

అంతగా పట్టంచుకొనరు. 

త ద్యావదేవ మే చేతో నవిముహ్యతి రాఘవ 
తావ దేవాభిషించస్వ చలాహి (ప్రాణినాం మతిః 4.20 

తత ఃపు ష్యేఒభిషించస్వ మన_స్వ్వరయతీవమామ్ 

శ్వ స్వాజఒహ మభిషేశ్యామి యౌవరాజ్యే పరంతప 4.22 

తస్మా త్త్వయాఒద్య ప్రభృతి నిశేయర నియతాత్మనా 

సహవధ్యోపవ స్తవ్యా దర్భ(ప్రస్తర శాయినా 428 

సుహృదళ్చావ్రమత్తా స్వాం రక ధ్వద్య సమన్తతః 
భవ ప్రి బహువిఘ్నాని కౌర్వా జ్వేవంవిఢానిహి 494 
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విప్రోషితశ్చ భరతో యావదేవ పురా దిత। 
తావ దేవాభిసేకస్తే ప్రాప్తకాలో మతో మమ 4.26 
కామం ఖలు సతాం వృత్తే (భ్రాతా త్తే భరత స్థిత ః 

జ్యేష్టానువ రీ ధర్మాత్మా సానుకోళో జితేంద్రియః 4.26 

కింతు చిత్తం మనుష్యాణా మనిత్యమితి మే మతిః 

సతాంచ ధర్మనిత్యానాం కృతళోభిచ రాఘవ 4.27 

[ఈ ఘట్టమున మనము గమనింపవలసిన విషయములు కోన్ని యున్నవి. దశరథుని బాధ 
యేమిటి? భరతుని గూర్చి చెప్పిన మాటలకు అర్థ మేమైన కలదా? రామునికి పట్టాభిషేకము 
చేయుటకు దశరథుడు తహతహ లాడుచున్నాడు. దశరథుడు (పజల అంగీకారమును పొంది .. 

నాడు. అందరను ఆవ్వోనించినాడు కాని కేకయభూపతికి గాని జనకమవోరాజునకుగాని నమా 

చారముకూడ శెలియపరచలేదు. వసిష్టునంతటి పురోహితు డుండగా, వారితోకూడ ఆలోచిం 
పకయే పిట్టాభిచేక మునకు ముహూర్తము తానే స్వయముగా నిర్ణయించినాడు. ఈ పట్టాభి 
చేకమునకు ముహూర్తమును వసిష్టుడు “పెట్టినాడను వాడుకమాటకు ఆధారములేదు. 
ముహూర్తమును గురించి వసిష్టుల వారిని అడుగు ఓపికకూడ దశరథునికి ఉండినట్లు క నిపింప 
లేదు. రహాస్య విషయము లన్నియు వసిష్టునికి తెలిసియుండును కావున వారితో సం పతిం చినచో 
ఏమి ప్రమాదము వచ్చునో యని భయపడి దశరథుడు ముహూర్తమును తానే నిర్ణయించి 
యుండును. 

భరతుడు రాక పూర్వమే పట్టాభిషేకము జరుగవలయు నని చెప్పుచున్నాడు. భరతుడు 
వచ్చినచో ఏమి జరుగును? రాముని అభిషేక మునకు భరతుడు ఆటంకము కలుగజేయవలసిన 
కారణ మేమి? రాముని అభిమేకమునకును భరతుని మంచి చెడ్డలకును సంబంధ మేమి? 
అదియునుగాక పట్టాభిషేకము చేసికొను మని దళరథుడు రాముని (బతిమాలుకొనుచున్నాడు. 
దీనికి కారణ మేమి ? రాజ్యాభిషేకము చేసికొనుటకు అంత ఒత్తిడి యెందుకు ? “నా బుద్ధిమారక 
పూర్వమే అభిషేకము చేసికొనుము” అని దశరథుడు చెప్పివలసిన పని యేమి ? దశరథుని బుద్ది 
మారవలసిన కారణ మమీ'? 

ఈ సమస్య అన్నిటికీ మనకు [శీతాము డే నమాధానము చెప్పియున్నాడు. (శ్రీరాముని 
అయోధ్యకు తోడ్కౌని వచ్చుటకు భరతుడు చి తకూటమునకు పోయినప్పుడు ఈ రహస్య 

మును |శ్రీరాముడు భరతునికి చెప్పినాడు, 

వై_కేయి పెండ్రినాటిమాట. దశరథుడు శై కేయిని వివావా మాడగోరినాడు. అప్పటి శే 
ఇద్దరు భార్యలు ఉండినందున కికయరాజు తన కొమారితను ఇచ్చుటకు ఉత్సావాపడ లేదు 

కాబోలు! అంతట, ౩ కేయికి వుట్టిన కుమారుని కే రాజ్య మిచ్చెద నని శేకయ రాజుకు మాట 

ఇచ్చి దశరథుడు క కేయిని వివాహ మాడినాడు. 

పురా [భ్రాతః: పితా నస్ప మాతరంతే సముద్యహన్ 

మాతామహే సమా(శ్రొషీ (ద్రాజ్యకుల్క_ మను త్తమమ్. అయోధ్య 107.8 
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నలుగురు కుమారులళోను దశరథునికి రామునిమీద [పేమ అధికము. కావున రామునికి 

.ఎట్లయినను పట్టాభిపేకము చేయవలయునని దళరథునికి కోరిక కలిగినది. (పజలను -సమావేశ 

పరచి వారి సమ్మతిని స్థిరపరచుకొన్నాడు. కేకయ రాజును, జనక మహారాజును, ఆవ్వోనించ 

లేదు. కేకయరాజు వచ్చి “వెండ్లినాటి (పమాణ మేమైనట్లు ?* అని అడిగినచో వమి సమాధా 

నము చెప్పగలడు ? జనకుడు వచ్చి నా అల్లుడు జ్యేష్టుడుక చా ! అతనిని తప్పించి చిన్నవానికి 

పట్టాభిషేకము చేయుట ఎక్కడి న్యాయము 2” అని అడిగినచో బదు లేమి చెప్పగలడు ? జనకుని 

.ఆవ్యోనించి కేకయ రాజునుమా(తము పిలువకుండుట బాగుండునా * ఇట్టి ఆలోచనలు చేసికొని 

కాబోలు దశరథుడు వారిద్దరిని పిలుచుట మానుకొన్నాడు. 

భరతునికి అతని మాతామహుడు ఈ రహస్యమును చెప్పీయుండునేమో ! భరతుడు 

వచ్చి ఎట్టి ఆటంకములు కలుగజేయునో ! కావున భరతుడు రాకపూర్వమే కార్యము పూర్తి 

మైన యెడల భరతుడు సమాధానపడి ఊరకుండును. 

వసిష్టులవారికి రాజ్యకశుల్కము విషయము 'తెలియకుండునా ! వెండ్లివెద్ద ఆయనే 

అయియుండును. పట్టాభివేకమునకు . ముహూర్తము నిర్ణయింపు డని వసిస్టుని అడిగినచో, 

'అసత్యదోషమునుండి దశరథుని తప్పించుట నను వసిష్టుడు భరతుడు వచ్చువరకు కాల 

యాపన చేయునేని కార్యము చెడిపోవును. అందుచే ముహూర్త మును తానే నిర్ణయించినాడు, 

రాజు మాటను కాదని వసిష్టుడు అనడు. 

ఈ రాజ్యశుల్కము సంగతి రామునికి సైతము శెలిసియుండవచ్చును. ఇందులో సండే 

పొములేదు. రాముడు చెప్పినందుననేకదా ఈ రవాన్యము భరతునికిగాని మనకుగాని తెలియ 

వచ్చినది. దీని విషయము రామునికి తెలియు నని దశరథుడు ఊహించియుండును. ఈ 

రవాస్యమును మనసునం దుంచుకొని “నాకు పట్టాభిషేకము వలదు అని రాము డన్నచో 

దశరథుని కోరిక విఫలమై పోవును. ఇట్టిది కలుగకుండగలందుల శే, పట్టాభిషేకము చేసికొను 

మని దళరథుడు రామునితో అనేక విధములుగా మాటిమాటికి చెప్పి తన కోరిక తీర్చు మని 

వేడుకొనుచున్నాడు. శ్రీరాముడు తం|డ్రిమాటలు విన్నాడు. కాని రహస్యమును బయట పెట్టి 

తం|డిని నల్లుగురిలోను అవమానపరచు న్వభావము లేనివాడు గనుక తండి మాటలకు అడ్డము 

పలుక లేదు. ధీరోదాత్తుడు కావున జరుగవలసిన పనులు _దైవము నిర్భయించునట్లు జరుగగల వని 

నమ్మి ధీరుడుగా వర్షించినాడు. 

రాజ్యశుల్కము విషయము పెద్దవారిమధ్య జరిగిన వెండ్డిమాటలు గనుక క్రై కేయకి 

శెలిసియుండదు. పెండ్లి జరిగినపిదప, క్రై శేయి కొలువులో చేరినందున కాబోలు మంధరకు 

సైతము ఈ విషయము శెలినినట్లు లేదు. 

దశరథుడు అనేకవిధములుగా ఆలోచించి పెండ్లినాటి (పమాణమును అతి కమించుటకు 

శ్మీవపయత్నము చేయుచున్నాడు. (శ్రీరాముని యందలి మోపహామే. దీనికి కారణము. 

దశరథుడు ధర్మాత్ముడు. ఈ విషయమున మొతము ధర్మపథమునుండి తొలగజూచినాడు. 
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కాని దైవము అడ్డుపడినందున అతని | పయత్నము విఫల మైనది. ఈ విధముగా మనకు. 

శలియక యే “దైవము మనలను రతీంచుచుండును. 

"దశరథుడు _కెకేయి భవనమునకు వెళ్తుటకూడ (శ్రీరామ వట్టాథిపేక మునకు ఆమెను 

ఒప్పించుటకే అయియుండును. (శ్రీరామునియెడ ఆమెకు మిక్కిలి (పీతి. రాముని పట్టాభిషేక 

సమాచారము వినుటవలన ఆమెకు సంతోవమే కలుగును.' కావున ఆమెతో చెప్పుటవలన హోని 

కలుగదు. తరువాత భరతుడు వచ్చి ఆశేపించినను “మీ తల్లి సైతము సమ్మతించిన పనికి 

నీ ఆకేపణ యేమి” అని సరి పెట్టవచ్చును. 

మొత్తమునకు తాను తప్పుపని చేయుచున్నట్లు దశరథునికి తెలియును. అందుకే అంత 

బాధపడుచున్నాడు. పు[త మోవామున చిక్కుకొని తన పతిజ్ఞను అతికమింపదలచినాడు. 

దీనిని గమనింపదగియున్నది. | 

శ్రీరాముడు కౌనల్యయొద్దకు పోవుట 

దశరథుడు చెప్పిన మాటలను శ్రీరాముడు విని తం[డియొద్ద సెలవు 7 ౪“ని 

తన భవనమున కరిగి అక్కడనుండి తన తల్లిభవనమునకు వెళ్ళినాడు. నుమిత, 
లకణుడు, కౌసల్య ఇంట నుండినారు. సీతా చేవినికూడ పిలిపించినారు, 

కౌసల్య నారాయణుని ధ్యానించుచున్నది. (శ్రీరాముడు తల్లికి నమస్కరించి 

శుభ వార్తను ఆమెకు తెలియజేయుచున్నాడు. 

రాయుడు : అమ్మా! నాకు లేపే పట్టాభిషేక ము చేయునట్లు తం|డిగారు చెప్పినారు. 

సీతయు నేనును ఈరాత్రి ఉపవాసము చేయవలయునట! మాకు మంగళాళీర్వాద 

ములు [పనాదింపుము. 

ఈ మాటలు వినిన కౌసల్యకు పట్టరాని ఆనందము కలిగినది, 

సలం * - న్ | వ న శి తొనల్య (ఆనంద బాప్పములత్ొ ) రామా! నిన్ను ఎట్టి శుభనకు[తమున కన్నాను! 

నా (వతములు ఎన్నాళ్ళకు ఫలించినవి! 

లత్మణుడు చేతులు కట్టుకొని [పక్కన నిలబడియున్నాడు.. 

రాముడు : లత్మణా ! నీవుకూడ నాతో ఈ భూమిని పాలింపుము. నీకొరశేగాని ఈ 

రాజ్యముతో నాకు పని యేమి ? 

జీవితంచ హి రాజ్యంచ త్వదర్థ మభికామయే 4.44. 

ఈ ధోరణిలో కొంతసేపు మాటలాడుకొని [శ్రీరాముడు తల్లులకు నమస్కరించి 
పీతా దేవిని వెంటబెట్టుకొని తన భవనమున కరిగినాడు. 



పౌరుల ఆనందము 95. 

సీతారాముల ఉపవాసము 

దశరథుని ఆజ్ఞానుసారము వసిష్టులవారు రథము నెక్కి రాముని భవనమునకు 

వచ్చినారు. (శ్రీరాముడు వసిష్టుని సగొరవముగా రథమునుండి దింపి లోపలికి 

తోడొనిపోయి ఉచితమర్యాదలుచేసి కూర్చుండ జెట్టి సాడు. 

వేనీవ్ణుతు ః రామా! మీ తండి లేపు ఉదయమున నీకు యౌవ రాజ్య పట్టాభిషేకము 

జరిపించెదరట ! కావున నీవు భార్యాసహితుడవైై ఈ రాతి ఉపవాస వతము 

నాచరింపవలయును. 

ఈమాటలుచెప్పి వసిష్టులవారు యథావిధిగా సీతారాముల చేత ఉపవాస్మవతము 

చేయించి (శ్రీరాముని భవనమునుండి వెడలిపోవుచున్నారు. 

(శ్రీరాముని భవనము ఎంతో వైభవోపేతముగా ఉన్నది. సీతారాముల 
'స్నెహితు లందరు అచ్చట కూడినారు. సందడిగా ఉన్నది. వసిష్టుడు రాజమార్గమున 

[పయాణము చేయుచు పురవై భవమును తిలకించినాడు. 

వీధులనిండ [ప్రజలు గుంపులుకూడి ఆనందించుచున్నారు. రాజమార్గములలో 

కీ తలజలము చల్లి అరటిచెట్లు, పోక చెట్లు, అలంకారముగా కట్టినారు. గృహములమీద 

వతాకల నెలత్తినారు. .పురజను లందరు రామవట్టా భి షేక దర్శనభాగ్యమును కోరుచు 

సూర్యోదయమున కెదురుచూచుచుండినారు. 

వసిష్టుడు దళరథుని యొద్దకు వెళ్ళి సీతారాముల ఉపవాస్మవతమును జరిపించిన 

వార్తను నివేదించినాడు, 

వసిష్టుడు వెళ్ళినపిదప పీతారాములు నారాయణుని ఉపాసించినారు. ఆరాత్రి 

.దర్భల-పై శయనించి జామురా్రి మిగిలియుండగనే లేచి భవనమునకు అలంకారము 

చేయించినారు. 

వొరుల ఆనందము 

అయోధ్యలో, ఎక్కడ చూచినను రాముని పట్టాభి చేకమునుగూర్చిన మాటలే 
'వినబడుచున్నవి. నగరము నంతయు సింగారించినారు. నట న_ర్హక సంఘములు ఆడుచు 

పాడుచు ఆనందముగా ఉన్నారు. బాలురుసి తము ఇండ్రముందర గుంపులుగా చేరి 

= రామాఖి షేకమునకు సంబంధించిన ఆటలాడుకొనుచు మాటలను చెప్పుకొనుచు ఆనం 

'దించుచున్నారు. 
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వాలా అపి కీడమానా గృహద్వారేషు సంఘశ:ః 

మాఖిషప సం యుకా శ్చట్రురేన మిథః కథాః 010 ౦ 

రాజమార్ష్శములందు పుమృములు చల్లి ధూవములు వేసి ముగ్గులు పెట్టనామ. 

(ప్రజలు గుంపులు. గుంపులుగా చేరి _శ్రిరాముని తమకు రాజుగా [పనాదెించుచున్ని 

దశరథమహారాజును కెనియాడినారు. “దశరథుడు చిరకాలము జీవించుగాక” అసి 

అనసుచున్నారు. | 

మంధర పురచై భపముసు చూచి అనూయపడుట 

౩ శేయీ దాసియైన మంధర యాదృచ్చికముగా మేడనైకి వెళ్ళి పురవై భవ 

మును చూచినది. చాని అర్ధ 'మేమిళయో మంధరకు బోధపడలేదు. 

ప్రహృసష్టముదితై పౌరై రుచ్చిత ధ్వజమాలినీమ్ 

అయోధాః౦ మనరా దృష్వా పరం విస్మయ మాగతా. 7.86 
- లె థ్ ట 

విషయము అతెలియగోరి, చెంతనుండిన ఒక దాసిని అడుగుచున్నది. 

యంధర : ప్రమికే ఈ సంరంభము * అర్థపరురాలై న కౌసల్య [పజ లందరకు అెంపుగా 

దానములు చేయుచున్న చేల! నగరములో ఎక్కడ చూచినను ఈ అలంకారము 

లేమిటి ! ఈ ఉత్సవము లేమిటి? నీ కేమెన తెలియునా ? 

[ కౌసల్య అర్థపరురాలట ! కౌసల్యమీద మంధరకు ఎంత కోపమో | 

దాని: (సంతోషముతో) మంధరా! శేపు [పొద్దుననే మన శ్రీరామునికి యౌావరాజ్య 

పట్టాభి షకము జరుగనున్నదిగ చా ! అందుకే ఈ అలంకారము లన్నియు. 

ఈ మాటలు విని నుంధరకు అనూయ కలిగి వెంటన్నేకై కేయి చెంతకు పరుగెత్తి 

నది, ఆ కేయి శయినించయున్నది. 

'మంధర శై కేయికి దుర్వోథధించుట 
' మంధల్ : మూఢురాలా ! తేలెమ్ము ! కొంప మునిగినది. నీ సౌభాగ్య మంతయు నాళన. 

మగుచున్నది. నీ కీ పడక ఏమిటి? లేలే, 

కైకేయి: మంధరా! ఏమి జరిగినది? వమిటి నీ బాధ ? నీ ము ఖము వాడిపోయిన దేమి 
నీకు వచ్చిన ఆపద ఏమి? 

మంధర : (కోపముతో) కైకేయీ! నీ పని అయిపోయినది. మన రాజు రామునికి: 
పట్టాభిషేకము చేయుచున్నాడు. అంతకం"ు నీకు దుఃఖ మేమి కావలయును 1 

by 
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నీకు ఆపద కలిగినచో నాకును కలిగినశ్లు, నీవు లతణముగా ఉన్నప్పుడే నాకును 

సంతోషముగా ఉండును. ఇప్పుడు నీకు గొప్ప ఆపద సంభవించినది. నీవు అమా 

యికురాలవు. కపట మన్నది ఎట్టిదో తెలియని దానవు. కావున రాజు చేయుచున్న 

'మోసమును (గహింపజాలకయున్నావు, నీతో తీయని మాటలు పలుకుచునే 

నిన్ను [తోసిపుచ్చి కౌసల్యకు మేలు చేయుచున్నాడు. భరతుని దూర దేశమునకు 

పంపి అత డిక్కడ లేనిసమయము చూచి రామునికి రాజ్యమును కట్టళెట్టు 

చున్నాడు. చూచితివా! కెకేయీ! రాముడు రాజనయెడల నీవును నీ 

వారును హాత మైనశు సుమా! నీ కుమారుని, నిన్ను, మమ్ములను రతించు 

కొనుము. 

: (సంతోషముతో లేచి కూర్చుండి) మంధరా ! ఎంత చక్కని శుభవార్త చెప్పితివి! 

నాకు మిక్కిలి సంతోషముగా నున్నది. ఇదిగో ! ఈ ఆభరణమును నీకు బహు 

మతిగా ఇచ్చుచున్నాను; తీసికొనుము. మరి పమైన కావలసియున్నచో కోరు. 

కొనుము. తప్వక ఇచ్చెదను, 

మంధర : (ఆభరణమును విసరొవె. చి) శెలివిమాలినదానా! నీవు శోకసము[దములో 

మునిగియున్నావు. యేడ్వవలసిన సమయములో ఈ సంతోష మేమిటి ? నవత్ని 

కుమూరుడు బాగుపడుట చూచి యొవ్వనై న సంతోషింతురా? రాముడు రాజైన 

యెడల నీవు కౌసల్యకు దాసివి కావలసిన దే. నీ కుమారుడును అంతే. రామునికి 

సేవచేయుచు ఉండవలసిన దే, గత్యంతరము లేదు. 

* నీ మాటలకు అర్ధము లేదు. రాముడు ఎంతో మంచివాడు. రాజునకు జ్యేష్ట 

పుత్రుడు. రాజ్యమును పాలించుటకు అతడే తగినవాడు. రామునికి తన అనుజుల 

యెడ మిక్కిలి పీతి. రామునికి పట్టాభి శే నేకము జరుగుటయే యు క్షము. 

నీ వేల అనవసరముగా తపించిపోవుచున్నావు! కాసల్యకంచు మిక్కిలిగా నాకు 

శు[శూష చవేయువాడుగదా రాముడు! రాముడు రాజగుటయే మనకందరికి 

మేలు. భరతునికి రాజ్యము చేయవలళే నను కోరిక గలదేని రాముడు నూరు 

సంవత్సరములు రాజ్యము చేసి అటువై రాజ్యమును భరతుని కీయగలడు. 

మంధర : పిచ్చిదానా! .నీ కొక్కటియు తెలియదు. రాముని తరువాత, రాజ్యము 

_.-రాముని కుమారునికి సం|కమించునుగాని భరతుని -కెట్లు రాగలదు! రాజుయొక్క 

కుమారు లందరకు రాజ్యములు రావు. జ్యేష్ట కుమారునికి మా(తమే 

సం[కమించును. నీవు ఇంత గొప్ప ఆపదలో నున్న సంగతి శెలిసికొనలేక సంతో 

పించి నాకు బహుమతికూడ ఇచ్చితివి! నీ తెలివిని వమనవలయునో తెలియుట ' 
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లేదు. ఒకమాట వినుము - |శద్దగా వినుము. రాముడు తనకు రాజ్యము వచ్చిన ' 

వెంటనే భరతుని ఈ దేశమునుండి తరుమగలడు. ఒకవేళ చంపినను చంపగలడు. 

కావున భరతుని, తాతగారి ఇంటినుండి తిన్నగా అడివికి పంపుటయే మేలు. 

అట్లు చేసినచో [బతికిరయైనను ఉండగలడు. 

(ధువంతు భరతం రామః ప్రాప్య రాజ్య మకంటకమ్ 

చేశాంతరం వానయితా లోకాంతర మధథాజపివౌ 8.27 

నీ కుమారుని ఎత్షైన రషించుకొనుము. మరియొక మాట కూడ |శద్దగా వినుము. 

నీవు ఇదివరలో రాజును వశపరచుకొని కౌసల్యను ఎంతో అవమానించి యున్నావు. 

ఇప్పుడు క"సల్య ఆ పగను తీర్చుకొనకుండునా? రామునికి పట్టాభిషేకము జరిగినయిడల 

నీకు తీరని అవమానము జరిగితీరును. భరతునికి కూడ అపాయము తప్పదు. ఇట్టి 

దురవస్థను తప్పింపుము. 

దర్చా న్నిరాకృతా పూర్వం త్వయా సౌభాగ్యవ త్తయా 

రామమాతా సపత్నీతే కథం వైరం నయాతయేత్ 8.87 

రాముని నగరమునుండి బయటికి పంపుము. భరతునికి రాజ్యము సిద్దించు 

మార్గమును చూడుము, 

ఈ మాటలతో కై కేయికి రోష మెక్కినది. ముఖము ఎజ్జబడినది. కైకేయి 

బుసలు "పెట్టుచున్నది. “అంత గొప్పగా |బదికి ఈనాడు కౌసల్య యెదుట చేతులు 

కట్టుకొని నిలబడవలయునా” అని రోవవడినది. 

కైకేయి: మంధరా! రాముని ఇప్పుడే అరణ్యమునకు పంపవలయును. భరతునికి పట్టాభి 

శేకము జరిపింపవలయును. దీని కేమెన ఉపాయ మున్నదా? ఆలోచింవుము. 

మంభర్ : ఉపాయము నీకు తెలియకున్న చా! అయినను నా నోట వినగోరుచున్నావు 
కాబోలు! చెప్పెదను వినుము. పూర్వము శంబరాసురునికి ఇం|దునికి జరిగిన 

యుద్దమునాటిసంగతి. దశరథుడు అనురులతో యుద్దమాడి గాయపడి స్మృతి 
తప్పియుండగా నీ వతనిని యుద్దభూమినుండి దూరముగా కొనిపోయి అతని 
(పాణమును రతించితివి. అప్పుడు దశరథుడు సంతోషించి నీకు రెండువరములు 
(పసాదించినాడు. “నేను వలసినప్పుడు _గె కొని యెదను.” అని చెప్పి నీవు ఆరెండు 
వరములను అతని యొద్దనే డాచియుంచితివి. జ్ఞ ప్రియం దున్న'దా? ఈ విషయము 
నీవు చెప్పగా నాకు తెలిసినది. నీకొరకు చానిని నా మనస్సులో భదముగా 

ఉంచియున్నాను. ఆ రెండు వరములను ఇప్పుడు కోరి తీసికొనుము. భరతుని 
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పట్టాభిషేకము, రామునికి పదునాలుగు సంవత్సరములు వన వానము- తెలిసినదా ! 

రాముడు పదునాలుగు సంవత్సరములు కంటికి కనిపించక పోయినచో, [ప్రజలు 

రాముని మరచిపోయి భరతుని అనుసరించి యుందురు. రాజ్యము ఈ లోపల 

భరతునికి స్థిరవడును, అర్థమైనదా ! 

నీవు వెంటనే కోపమందిరములో |పవేశింపుము. మురికిబట్టలు కట్టుకొని నేలమీద 

పరుండి వడ్చుచుండుము. రాజు వచ్చినను తలయెత్తి చూడకుము. అతనితో మాట 

లాడకుము. నీభ రకు నీమీద ఎంతో పేమ. నీకొరకు నిప్పులో దూకుమన్నను దూకును. 

నీకొరకు [పాణములనుకూడ విడుచును. 

తవప్రియార్లం రాజాహి ప్రాణానపి పరిత్య జేశ్ 9.25. 
థి | 

నీకు రత్నములు, బంగారము, మున్న గువానినీ ఇచ్చెదనని చెప్పగలడు. వాని 

మీదికి నీ మనస్సును పోనియకుము. నేను చెప్పిన రెండువరములను జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొని 

అడిగి తీసికొనుము. 

నిన్ను దశరథుడు స్వయముగా. లేపి కూర్చుండ బెట్టగలడు. అతనిని మున్ముందు 

మాటమీద నిలదొక్కి ఆతరువాత చెప్పుము వరములసంగతి._ తెలిసినదా * 

యదాతు కే వరం దద్యా త్స్వయముత్చాప్య రాఘవః 

వ్యవస్థాప్య మహారాజం త్య్వమిమం వృణుయా వరమ్ 9.29 

పదునాలుగు సంవత్సరములలో నీ కుమారుడు రాజ్యములో పాదుకొని 

పోగలడు. ఆతరువాత రాముడు వచ్చినను భరతుని కదిలింపలేడు. 

చతుర్ణశహి వర్షాణి రామే (ప్రవ్రాజికే వనమ్ 

రూఢశ్చ కృత మూలశ్చ శేషం స్టాస్యతి తే సుతః 9.81 

యేనకాలేన రామశ్చ వనా త్పత్యాగమిష్యతి 

తేనకాలేన పుత్రస్తే కృతమూలో భవిష్యతి, 9.84 

3 కేయికి పరమానందము కలిగినది. 

కైకేయి: మంధరా నీవెంత తెలివిగలదానవే! ఇన్నాళ్లు నేను తెలిసికొన లేకపోయితిని. 
గూనివారు చక్కని ఆలోచనలు చెప్పగలరని వినియున్నాను. కాని నీవంటి 

గూనిది లోకములో ఉండ దని నానమ్మకము. నాకు ఎంతమంచి ఆలోచన 

చెప్పితివి ! నామేలు కోరుదానవు నీవొక్క_తెవే! నీవు లేకున్నచో, రాజు చేసిన: 

మోసము నాకు 'తెలిసీయేయుండదుసుమా ! 
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త్వ మేవతు మమాళ్షేషు. నిత+యుకా హితె షిః 9.99 అ ఈ అలాల యా 

నాహం సమవబుద్ద్యేయం కుబ్లే ! రాజ శ్చికీర్థితడు, 9.40 అ యు = 
శ 

మంధరా ! ణోకములో గూనివా శెందరో విరూపు లున్నారు. నీ వట్టుగాక 
ఎంతో అందగశ్తెవై. యున్నావు. గాలికి వంగిన పద్మమువలె కోధిల్లుచున్నావు. 

సని దుస్పంప్తి జౌ; కుదా ప[కౌః పరదుదారు తొ? 

త్వం పద్మమివ వాతేన సన్నతా ప్రియదర్శనా. 9.40 

మంధరా! నీ గూనీలో ఎన్ని మాయలు దాచియుంచితివే! చానికి ఒక సువర్ణ 
హోరము వేయుదును. భరతునికి రాజ్యము వచ్చిన వెంటనే, రాముడు అడవికి పోవుట 
తోడనే, నీ గూనికి బంగారు కవచము తొడిగింతును. నీ యొడలినిండ నగలు సెళ్లుదను. 

మంధర 2 ఈ లాభములేని మాటల శేమిగాని త్వరగా లేచి వనినంగతి చూడుము. ఆలన్య 
మెనచో గతజల సేతుబంధన మగును-జా|గ త్త. 

గతోదకే సేతుబంధో నకల్యాణి విభేయతే. 9.54 

౩ కేయి కోపగృహమున (ప్రవేశించుట 
డై కయి కోపగృహములో [పవెళించినది. 

'వైతేయి : మంధరా! నా (ప్రతిజ్ఞ వినుము. వరములు పొండెదను; లేచా | పాణములను 
విడిచెదను. 

ఈ మాటలు చెప్పి (కె కేయి తన ఆభరణము లన్నిటిని తీసి, నేలమీద విసరి'వేసి 

ములు మాటుపడగా, చీకటి అలముకొన్న ఆశకాశమువలె కైకేయి కాంతిహీనముగా 
ఉన్నది. మైలబట్టలతో, ఏకవేణితో, మంధర చెప్పిన వేషమును ధరించినది. 

[ ఈ వేషము రాబోవు వైధవ్యమును సూచించుచున్నది. ] 

దశరథుడు కైకేయి భవనమునకు పోవుట: 

కూడ అగును, 
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(పియార్హాం పియమాఖథ్యాతుం వివే శాంత పురం వశీ 101! 

క కేయి మంచముమిద లేదు. ఈవేళలో తనరాక కెదురుచూచుచుండు కె కేయి 

ఈనాడు కాన రాకుండుటకు కారణ మేమి ? ఇట్టి దెన్నడును జరిగియుండ లేదు. 

నహి తస్య పురా దేవీ తాం వేళా మత్యవర్తత 10.18 

రాజున “కేమియు తోపలేదు. అటునిటు చూచినాడు. క్రై కేయి కోపగ్భవాములో 

ఉన్నదని దాసి చెప్పినది. దశరథుడు కోపగ్భృవాములోనికి పవేశించినాడు. కైకేయి 

నేలపై పరుండి పొరలాడుచుండినది. ముసలిభ_ర్హ వయస్సులోనున్న భార్యను తన 

[పాణమునకం శు అధికముగా (_పేమించుచున్నాడు. పాపము! దశరథుడు తన చేతు 

లతో కై కేయిని తడివి పరామర్శించుచున్నాడు. 

స వృద్ధ స్తరుణీం భార్యాం ప్రాణేభ్యోపి గరీయసీమ్ 

అపాపః పాొపసంకల్పాం దదర్శ ధరణీతలే. 10-28 

పరిమృశ్యచ పాణిభ్యా మభిసన్త స్త చేతనః 

కామీ కమలపత్రాక్షీ మువాచ వనితా మిదమ్. 10.27 

దళరథుడు: చేవీ! నీకోపమునకు కారణ మేమి ? చేను జీవించియుండగా నీ విట్లు నేల 

మీద శయనించి యుండుట సరికాదు. నీకేమైనను జబ్బు చేసినదా ? మనదగ్గర 

గొప్ప _వెద్యు లున్నారు. వారిని పిలిపించి చికిత్స చేయించెదను. అట్టుగాక నీకే 

దై నను కోరిక గలదేని చెప్పుము. ఎవరికి మేలు చేయయుమన్నను చేయుదును. ఎవ 

రికి కీడు చేయుమన్నను చేయుదును. నీ కోరికను తీర్చుట , వధింపరానివాని 

నె నను వధింతును, వధింపదగిన వానిని విడిపింపు మని నీవు కోరుదువేని విడిపిం 

చుటకు సిద్దముగా ఉన్నాను. దరిద్రుని ధనసంపన్నునిగా చేయదలతువేని ఆశ్లై 

చేసెదను. ధనికుడు దర్శిదు డగునట్లు చేయగోరుదువేని చానికికూడ సిద్దపడి 
యున్నాను. 

ఆవధ్యో వధ్యతాం కోవా కోవా వధ్యో విముచ్యతామ్ 

దరిద్రః కోభవత్వాడ్యో ద్రవ్యవా స్వాఒహ్యకించనక,... _ .. 10.833 

లేవీ! నేనును నా సర్వస్వమును నీ వళశమేగచా.! నా (ప్రాణములు విడిచి మైనను 

నీ కోరిక. తీక్చదను-నీవిట్లు దుఃఖంచుట సరికాదు. 

[కామము పమాటల నైన పలికింపగలదు.. ఎంతపనినై నను చేయిం గలరు] 

కామవశుడెన భర్త ర స్థితిని గమనించి చైశకేయి 3 కూసు మ న. సవన 

-వాక ములను పలుకుచున్నది. 

71 
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తం మన్మథశరై ర్విద్ధం కామవేగ వశానుగమ్ 
ఉవాచ పృథివీపాలం శై కేయీ దారుణం వచః, 111 

కైకేయి: రాజా! నాకు రోగ మేమియులేదు. న న్నెవ్వరుగాని అవమానింప'లేదు.నాకు- 
ఒక కోరిక మాత్రము కలదు. దానిని తీక్చెద నని మాట యిత్తువేని చెపె ప్పెదను, 
ఊరక అనుటమా[తమేకాదు, దృఢముగా (కిక చేయవలెను. అట్లు (పతిజ్ఞ 

.చేయుదువేని నా కోర్కెను తెలియశేసి 

[మంధరపాఠము చక్కగా తల శెక్కినది me [7 

దళరభుణు: ౩ కేయి! (స్ర్రీలలో నీకంశును, పురుషులలో రామునికంకును, [ప్రియులు 

నా కెవ్వరును లేరు. (ప్రమాణము చేసి చెప్పుచున్నాను వినుము. రాముని సాథిగా' 
నీ కోరిక తర్చెదను, ఎవ్వని చూడక ఒక తణమెనను జీవించియుండజాలనో అట్టి 
రామునిసుద [ప్రమాణము చేయుచున్నాను. నీ కోరిక తప్పక తీర్చెదను. 

యం ముహూర్త మపశ్యంస్తు నజీవేయ మహం (ధ్రువమ్ 
తేన రామేణ కైకేయి! శే శే వచన క్రియామ్, [114 

క కయి! ఈ విషయములో నీ శెట్టి సంచేహమును అక్కరలేదు. నీ కోరిక 
తప్పక తీర్చెదను. 

ఈ విధముగా దశరథుడు మూడు పర్యాయములు (పతిజ్ఞ చేసినాడు. 

చైకేయి : నీ శవథమును సూర్యచం దులు, [గహములు, భూతములు, దిక్కులు విందురు- 
గాక! చేవత లందరు నీ (ప్రతిజ్ఞకు సాతులుగ ఉందురుగాక ! రాజా! చాలకాలము 

నాటి మాట-నీ జ్జ ప్పికి తెచ్చుచున్నాను వినుము. పూర్వము "దేవానుర యుద్ద 

ములో నీ (పొణములు రకించినందుకు నాకు రెండు వరముల నిచ్చి. 
యున్నావు. వానిని నీ యొద్దనే చాచియుంచితిని. ఆకెండు వరములు నా. 
కిప్పుడు కావలయును. వాని నీయకుందువేని చే నిప్పుజే మరణింతును. నా కేమి. 
కావలయునో చెప్పుచున్నాను వినుము. 

ల్లుధి ఇక మునకు వలయు సంభారములను సిద్దపరిపించి యున్నావుగదా Fr 

ఆ వస్తుసామ గితోనే భరతునికి పట్టాభఖిషేకము జరిపింపవలయును. ఇది మొదటి వరము.. 

రెండవ వరమును వినుము. రాముడు చీరాజినజటాధారియె శాపనుడుగా- 
పదునాలుగు సంవత్సరములు దండకారణ్యములో  నివసింపవలయును. అడ్జుననేగాని: 
భరతుని రాజ్యము అకంటకముగా ఉండదు. ఇప్పుడే రాముడు అరణ్యమునకు పోవుట. 
నేను చూడవలెను. 



దశరథుడు _కెకేయి భవనమునకు పోవుట లత 

నీవు రాజరాజువు. నీ (ప్రతిజ్ఞను పాలింపుము. నీ కులమును నీ శీలమును నీ జన్మ 

మును రకించుకొనుము. వరలోక వానమునకు సత్యమును మించిన సాధనము లేదని 

తపోధనులు చెప్పు హితవాక్యము నీకు తెలియనిది కాదు. 

స రాజరాజో భవ సత్వ్యిసంగరః 

కులంచ శీలంచ హి రక్ష జన్మచ 

పరత్రవాసేహి పద న్హ్యను త్రమం 
తపోధనా స్పత్యవచో హితం నృణామ్. 11.29 

కె కయి పలికిన దారుణ వాక్యములను వినిన దళరధునికి మూర్చ వచ్చినది. య... 

దిక్కు తోపలేదు. కొంత సేపటికి తేరి తలపోయుచున్నాడు. 

దళరోథుడు : (తనలో) ఇదేమి! కల కనుచుంటినా, లేక నాశేమెన చి త్త భాంతి కఠిగినదా! 
అట్టుగాక, జన్మాంతరమున అనుభూతమెనది ఇప్పుడు జ్జ పికి వచ్చుచున్న చా! 

లేక్క నా మనస్సునకు వికారము కలిగించు వ్యాధి యేదై నను సంభవించినదా ! 

కింనుమే యదివా స్వప్న శ్చిత్రమోహోఒపినా మమ 
ఆనుభూతోపసర్గోవా మనసోవా ప్యుషదవః 12.2 

దశరథునికి కొంత సేపటికి స్పృహ కలిగినది. కై కేయిని చూచి ఆడుపులి యెదుట 
బడిన జింకవలె వణకిపోయినాడు, కొంత సేపటికి భయము పోయి కోపము వచ్చినది. 
కండ్లు నిప్పు లై నవి, 

“-దళరథుడు : ఓసి దుర్శ్మార్గురాలా ! మా వంశమును నాశనము చేయుటకే నీవు పుట్టి 

నట్టున్నావు! నేనుగాని రాముడుగాని నీకు చేసిన అపకార మేమి ! రాముడు 
నీ కెల్లప్పుడు శుళూషలు చేయువాడుకచా! అతని కెందుకు ఇట్టి కష్టమును 
'తెచ్చిపెట్టుచున్నావు. రామునిమీద ఏ దోషము మోపి అడవికి పంపు మను 
చున్నావు ? నీవొక [కూరసర్ప మని తెలియక నిన్ను ఇంటికి తెచ్చుకొన్నాను. 
పశుపజ్యాదులుకూడ రాముని ఎంతగానో _పేమించుచున్నవి గదా! అట్టి 
రాముని అడవులపాలు చేయుమని కోరుచున్నా వేమి ? నేను రాముని ఎంత 
మా(తము విడువజాలను, రాముడు కనబడనియెడల నా [పాణము పోవును, 

... అపశ్యతస్తు,మే రామం నష్టా భవతి చేశనా 
తిష్టే ల్లోకో వినా సూర్యం సస్యంవా సలిలం వినా 12.18 

నతు రామం వినా దేహే తిషేత్తు మమ జీవితమ్ 12.14 

౩ కేయి! నీ పాపపు కోరికను వదలుకొొనుము. 
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| దళశరథ్డు కోపము నణచుకొని పార్థించుచున్నాడు పాపము !7 

నీ పాదములకు శిరసా (మొక్కి యాచించుచున్నాను, నా మీద దయ చూపుము. 

అపి తే చరణౌ మూర్ధ్నా స్పృశామ్యాష (ప్రసీద మే 12.15 

భరతుని కంచు ఎక్కువగా నీకు రాముడు శుళూవలు చేయుచున్నాడు గదా! 

రాముని సద్దుణములను గురించి నీవే నాతో ఎన్ని పర్యాయములు చెప్పియున్నావు ! 

ఆ పలుకు లన్నియు ఓటిమాటలేనా! ఈ కుటిలబుద్ది నీ కెట్లు కలిగినది *? రామునికం కు 

అధికముగా నిన్ను పూజించువారు ఎందై న గలరా! రాముడు తప్ప నాకు గతి రొంవరు* 

కె శేయి! నేను ముసలివాడను. కొనకు వచ్చి యున్నాను. నేడో శేపో చాన 

బోవుచున్నాను. ఈడదీనుని మీద దయచూపరాదా! నీకు నమస్కారము చేయు 

చున్నాను. నీ పొదములుకూడ పట్టుకొనుచున్నాను. రాముని రమింపుము. నేను మాట 

తప్పినవాడ నని అనిపింపకుము. 

మమ వ వృద్దస్య కై "కె కేయి గతాంతస్య త పస్వినః 

దీనం. లాలవ్యమానన్య కారుణ్యం కర్తు మర్హసి 12.84 

ఆంజలిం కుర్మి కై కేయి | పాదౌచాపి స్పృశామితే 

శరణం భవ రామస్య మా౬ఒధర్మో మా మిహస్సృశేత్ 12.36 

శైశోయి: (భయంకరా కారముతో) రాజా! (పతిజ్ఞ జ నే తప్పజూచుచుంటివా ! ! మాట 

తప్పినవాడు లోకమున ఛార్మికు డని అనిపించుకొనగలడా ! నలుగురు నమా 

వేళ మైనప్పుడు “దశరథుడా ! నీవు కై కేయికి రెండు వరముల నిచ్చితివి గదా! 

ఆమె యేమి కోరినది ? నీవే మిచ్చితివి” అని అడిగినప్పుడు సమాధాన మేమి 

చెప్పుదువు.? “నా [పొణములు కాపాడిన ౩ కేయికి మాట ఇచ్చితినిగాని చెల్లి ంప 

లేక పోయితిని” అని చెప్పుకొందువా * ధర్శజ్ఞుడ వని “పేరు పడనావు. ఇప్పుడు 

నీ కొదవిన ఈ విపరీతపు బుద్ది మానుకొని |పతిజ్ఞను . పాలింపుము. వ్వైబ్యుడు 

తన మాటకొరకు తన మాంసమును కోసి జేగ కిచ్చి పావురమును రథించెను 

కదా! అలర్కుడు తన కన్నుల నిచ్చి ఉత్కమగతి పొందియుండ లేదా! 
సముద్రుడు తన. మాట నిల్వబెట్టుకొనుటకు చెలియలి కట్టను అతి[కమింప 
కున్నాడు గదా! మాట తప్పుట గొప్ప తప్పు. నీవు. ధర్మమును విడనాడి, 
రామునికి పట్టాభి షక ము చేసి కౌసల్యతో * కులుకుచుండ దలచితివి కాబోలు ! 

అది ఎన్నటికిని కుదురదు. నే నడిగిన వరములు ధర్మసమ్మతములు కానిమ్ము కాక 
పోనిమ్ము. మంచివి కానిమ్ము చెడ్డవి కానిమ్ము, నీ|పతిజ్ఞ ను ముమ్మాటికి జరిపితిగ 
వలసినదే _ దీనికి తిరుగులేదు. 
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భవ త్వధర్మో ధర్మోవా సత్యం వా యదివాఒన్ఫత మ్ 

య త్వయా సంకుతం మహ్యం తస్య నాస్తి వ్యతి|క్రమః. 12.46 

నా మాట కాదని నీవు రామునికి అభిషేకము చేయదలతువేని నేను ఇప్పుడే 

విషము పుచ్చుకొని నీ కశుదుటనే మరణింతును. |వజలు రాముని తల్లికి నమస్కార 

ములు చేయుట చూచుటకంచు నాకు మరణమే మేలు. 

ఏకాహ మపి పశ్యేయం యద్యహం రామమాతరమ్ 

అంజలిం ప్రతిగృహ్హన్తీం (శ్రేయో నను మృతి ర్మమ. 12.48 

| శాసల్యను పేరుపెట్టి చెప్పుటకు కూడ కై శేయికి మన సొప్పలేదు. “రామ మాతరమ్” 

అనుచున్నది. నపత్ను లపోరు ఇట్టి దే కాబోలు |] 

రాజా! నీ వన్ని చెప్పినను లాభము లేదు. రాముని అడవికి పంపుట తప్పనిచ్చి 

నీ వెన్ని చేసినను నాకు తృ ప్తిళేదు. 

కై కయి మాటలు విన్నాడు దశరథుడు-వమి చేయగలడు పాపము! కై కేయి 
భయంకరాకారమును చూచినాడు. ఆమె తన పట్టుదలను వదలునట్లు లేదు. దశరథుడు 

నిర్విణ్లు రామా అని నిట్టూర్పులు పుచ్చి మొదలు నరకిన వృతమువలె [కింద పడ్ 

పోయినాడు. కొంత సేపటికి తేరి 

దలరభుడు : నీ కిట్టి దుర్చోధన., చేసినవా "రెవ్వరు సిగ్గు విడిచి ఇట్లు నాతో నిర్భయముగా 

మాటలాడు చున్నావు! నీ కేదో పిశాచము పట్టి యుండును. నీ పిచ్చిగాని! 

ధర్మజ్ఞుడై న భరతుడు నీ మాటను పాటించి రాజ్యమును గైకొనునా ! పట్టాభి 

"పేకమునకు వచ్చిన రాజు లందరు నన్ను ఎంతో నిందింతురు. నీ మూలమున 
కౌసల్యకు ఇంతకుముందు ఎంతో అపచారము చేసియున్నాను. కౌసల్య 

ఎల్లప్పుడు నా హపితమునే కోరుచుండును. నాకు చాసీవఠె పరిచర్యలు చేయుచు, 

చెలికత్తె చందమున వినోదములు నెరపుచు, భార్యగాను, తోడబుట్టిన దాని 

వలెను, తల్లి తీరునను ఆయా సమయములలో వృ్నర్హించుచుండునది. అట్టి 

కౌసల్యకు ఇదివరలో ఎట్టి సత్కారములను నీవలని భయమున చేయకుంటిని. 

ఇప్పుడు రాముని అడపికి పంపి నేను కౌసల్య కమి సమాధానము చెప్పగలను. 

యదా యదాహి కౌసల్యా దాసీవచ్చ సఫీవచ 

భార్యావ దృగినీవచ్చ మాతృవ చ్చోపతిష్టతి 12.68 

సతతం (ప్రియకామామే (ప్రియపుశ్రా ప్రియంవదా 
న మయా సత్క్భతా దేవీ సత్కాంరార్హా కృతే తవ 12.69 
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[కార్యేషు చాసీ........ఈ భావము ననువరించి వచ్చినదే ! 

మాట తప్పుట గొప్పతప్పు అని నీవే అనుచున్నాన్స, నీ కోరికను తీర్చిన యొడల 
“రామునికి రేపు పట్టాభి పేకము చేయుదును” అని నేను అంతమందిలో చెప్పినమాటను 
తప్పినవాడ నే అగుచున్నానుగచా ! “దశరథుడు బుద్ది నిలకడ లేనివాడు”. అని అందరు 

నన్ను నిందింపరా ? “*రామునివంటి కుమారునే అడవికి పంపిన వాడు నాపుతుని ఏమి 

చేయునో” అని సుమి[త్ర నన్ను చూచి భయపడకుండునా ? [పజ లెల్లరు నన్ను ధిక్కరింప 
కుందురా? “ఈ కానుుకుని రాజ్యమున మనకు 'ఉమము కలుగదు” అని (పజలు దిగు 

లొందకుందు'రా ! ఈ దుఃఖమును సీత భరింపగలదా ! ఇంత దుఃఖము కలిగినపిదప నేను 
మాము జీవించియుండగలనా ! నేను మరణించుట నిశ్చయము. కైకేయీ! నీవు 
విధవవె నీ కొడుకును కూడి ఈ రాజ్యము నేలుకొనుము. 

సా నూనం విధవా రాజ్యం సప్పత్రా కారయిష్యసి 12.75 

ఆహో! ఎంత విపరీతము జరిగినది! నీరూవమునుచూచి మోనపోయితిని. నీవు 

మృత్యు వని తలిసికొనజాలక నిన్ను కెగిలించుకొన్నాను. కొడుకును అమ్ముకొని 

భార్యను కొనిన ట్లయినది నాపని. నురాపానము చేసిన [(బాహ్మణుని దూపి.౦చునట్లు 

(పజలందరు నన్ను ' వీధులలోకూడ తిట్టపోయుదురు. 

అనార్య ఇతి మా మార్యాః పుత్రవి|కాయికం (ధువమ్ 

ధిక్కరిష్య న్ల్తి రథ్యాసు సురాపం (బాహ్మణం యథా, 12.78 

రాముడు కల్లకపటము లేనివాడు. “అడవికిపొమ్ము” అని నే ననినవెంటనే “సక” 
అని అనగలడు. రెండవమాటకూడ పలుకొడు. 

నాలం ద్వితీయం వచనం పుత్రోమాం (పతిభాషితుమ్ 

స వనం (పవజే త్యుకో వాఢ మిత్యేవ వక్ష్యతి. 12.86 

“నేను వెళ్ళను” అని రాముడు చెప్పునేని నా కెంతో సంతోషముగా నుండును. 
కాని అట్లు పలుకు స్వభావము కలవాడు కాడు రాముడు. మనస్సులో ఒకటి పెట్టుకొని 

బయటికి మరొక్కటి పలుకుచున్నానని రాముడు శెలిసికొనలేడు. రాముడు అట్టివాడు 
కాడుగనుక కపటమును అర్థము చేసికొన లేడు. 

కుద్ద్ధభావోహి భావం మే నతుజ్ఞాస్యతి రాఘవః 
స వనం ప్రవజే త్యుకో బాధ మిత్యేవ వక్ష్యతి. 12-88 

కెకేయి! రాముడు అరణ్యమునకు పోవునేని నా |పాణములు పోవుట 
నిశ్చయము. నన్ను, కసల్యను, సుమి తను అందరను ఘోరదుఃఖమున ముంచి నీవు 
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మా[తము సుఖనుగా' నుండుము. రాముని అడవికి పంపుట భరతుడు ఆమోదించునేని 

నేను మరణించిన పిదప వాడు నాకు ఉత్తర|కియలు చేయకూడదు. కై కేయి! నీకోరిక 

లీర్చుకొనుము. నేను మరణింతును. నీవు విధవవైై నీవును నీ కుమారుడును ఈ రాజ్య 

మును కట్టుకొని యేలుకొనుడు. నీవొక రాజప్పుతి వని భమపడి నిన్ను కోరి కోరి 

తెచ్చుకున్నాను. 

_ ఆహో! నా రాముడు అడవికి పోవలయునా! ఆచేదు కపాయములు వగరు కంద 

మూలములు భకించుచు అడవిలో నుండగలడా ఆ సుకుమారుడు! కాషాయము 

ధరించి, నేలమీద శయనించి, కాలము గడవగలడా నా రాముడు! ఛీ! (స్త్రీలను 

నమ్మరాదు. (స్రీజాతిలోని వారందరు మండిపోదురుగాక ! కాదు కాదు! (ప్ర్రలందరు 

కాదు. భరతుని తల్లిమాతమే. 

ధిగస్తు యోషితో నామ శఠా స్పా్వ్వార్ధపరా స్సదా 

న(బవీమి స్త్రియన్సర్వా భరత_స్యైవ మాతరమ్, 12.108 

పాపిష్టు రాలా ! రాముడు నీకేమి అపకారము చేసినాడు. నీవు చేయుపని కొంచె 

మైనను మంచిదికాదు. రామునికి దుఃఖము కలిగింతువేని జగత్తంతయు నీవె ఆగ 

పొంచునుసుమా! 

ఆహా! నీవు ఇట్టిదారుణ వాక్యములను నా యెదుటనే పలుకుచున్నావే ! నీ 

దంతములు రాలిపడి ముక్కులు కాలేదే. 

కైకేయి! నీవు కంది కుందిననుసశే ! నిప్పులో దూకి నాశనమైననుసరే ! కొండ 
మీదినుండి పడి, వేయిముక్క తై ననునశే ! నేను మాత్రము నీ కోరిక తీర్చను. 

(పతామ్యవా [పజ్వలవా [పణళ్యవా 

సహ సళోవా స్ఫుటితా మహీం [వజ 

న తే కరిష్యామి వచ స్పుదారుణం 
మమాహిత౦ కేకయరాజపాంసని, 12.112 

కె శేయి ! నీవెంతో మంచిదానవు. నాకు అపకారము చేయకుము. నీ పొదములు 
పట్టుకొని 'వేడుకొందును. నా మీద దయ జూపుము. 

మమాహితం దేవి నకర్తు మర్తసి 
స్పృళామి పాదావపి త్తే (పసీదమే. 12.114 

ఇట్లు కొంత సేపు పరుషముగాను కొంతసేపు దీనముగాను అనేక విధములుగా 
చెప్పి దశరథుడు క్రై కేయి పొదములమీద పడినాడు. ఇంతలోనే కైకేయి తన పాదము 

లను పక్కకు మరలించినది. దశరథుడు నేలమీద పడిపోయినాడు. 
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[చశరథుడు వెరివా డై పోయినాడు. నయమున భయమున అనేక విధములుగా 
కై శేయికి చెప్పి రాముని రకించుకొనుటకు సకల (పయత్నములు చేయుచున్నాడు ] 

... “కైకేయి మెత్తబడలేదు. దశరథుని మాటలకు జంకలేదు. తన పట్టు వీడ లేదు. 
కైకేయ: మహారాజా! “చేను సత్య వాదిని, దృఢ| వతుడను” అని విజ్ఞవీగుచుందువు గదా! 

నాకు వరము లిచ్చి వెనుదీయుచున్నా వేపి? 

దశరథునికి కోపము వచ్చినది. తెలివిదప్పి పడిపోయినాడు. కొంతవడికి శేరుకొని 
తన స్థితిని గూర్చి చింతించుచున్నాడు. 

థి 

దళరథుడు ; హో! ముద్దులు మూటగట్టు ముఖముగల రాముని అడవికి పంపగలనా ! 

కథ మిందీవరశ్యామం దీర్చబాహుం మహాబలమ్ 

ఆధిరామ మహం రామం (పేషయిష్యామి ద౦డకొన్ - 13.10 

నేను ఈ క్షణముననే మరణించిన బాగుండును. ఈకఠోర వార, రామునికి 
చెప్పుట మైనను తప్పును. 

దశరథు డట్లు విలపంచుచున్నాడు. సూర్యాస్తమయ మయినది. దశరధుడు 

దుఃఖముతో నే రాతిని గడపుచున్నాడు. రాతి రాతిగానే ఉండిపోయిన మేలని 

కొంత సేపు, త్వరగా సూర్యోదయమైనచో 3 కేయి పొత్తైనను తప్పు నని కొంత సేపు 
అనుకొనుచున్నాడు. దుఃఖమును భరింపజాలక, తై కేయితో మరల మొర పెట్టు 
౨ బుచున్నాడు. 

బొకోరథుడు : (అంజలిచేసి) కై కై కయీ! నీవు సహజముగా ఎంతో మంచిదానవు. నేను 
నీ భర్తను, అంతేగాక నేను రాజును. నా (పార్థన మంగీకరింపుము. నేను 
నీ కిచ్చిన "రాజ్యమును నీవే రామునికి [ససాదించి కీర్తి నార్జింపుము. అట్లు 
చేయుదువేని రామునికి, భరతునికి, నీకు, నాకు, లోకమున కంతటికి కూడ 

[పియముగా నుండును. 

కైకేయి మనన్సు కరగలేదు. దశరథుడు నేలమీదపడి పొర్తాడుచున్నాడు. 

కైకేయి: నాకు వరము లిచ్చి ఏల ఇట్లు చాధపడుచున్నావు - సత మే పరమధర్మ మని 
"పెద్దలు చెప్పగా వినలేదా |! సత్యమే (బహ్మాము, ధర్మ మంతయు నత్యముమీదనే 

నిలిచియున్నది. వేదములు సైతము సత్యమునే (పతిపాదించుచున్నవి. మోతము 
నకు కూడ సత్యమే సాధనము. 

సత్య మేకపదం (బ్రహ్మ సత్యే ధర్మః (ప్రతిష్టిత ః 

సత్యమే వాక్ష్షయా వేదా స్స్యే నె నై వాష్యతే పరమ్ ఢీ 
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కావున సత్యమును పాటించి నా వరములను ఇమ్ము. ముమ్మాటికిని అంతే. 

అట్లీయనిచో ని యెదుటనే పాణత్యాగ ము చేయుయను. 

"క శేయి జంకు కొంకుశేనిడణై మాటలాడుట చూచిన దశరథునికి దిక్కు తోప 

లేదు. ముఖము వెలవెలపోయినది. కన్నులు గి(రున తిరుగ జొచ్చినవి. ఎట్లో కొంత 

ఎరను కూర్వుకెని తెంపుగా సలుకుచున్నాడు. 

దళోరియుడు : కైకేయి! వినుము. ఇక నీవు నాకు ఛార్యపు కావు. నేను నీకు భర్తనుగాను. 

నిన్ను, నీ కుమారుని విసర్టించుచున్నాను. నేను మరణించుట నిశ్చయము. 

రాముని అభిషేకమునకు సామ్మగి నమకూర్చి యున్నాను. ఆ సామిని 

ఉపయోగించి శాముడే నా ఉత్తర్యకియలు జరుపవలయును. 

రామాభిేే ఎక సంభాం సవర ముషకల్పి త్రై ః 
ది ఆం ధ్ర 

రామః కారయికవ్యో చే మృత స్య సలిల క్రియామ్ 14.16 

క_కేయికి రోషము పెరిగినది. మండిపడుచున్న ది. 

కైకేయి: రాజా! ఇట్టి దారుణ వాక్కులవలన లాభ మేమి? రాముని పిలిపించి నీవు 
నా కిచ్చిన వరములను పాలించుటయే క రృవ్యము. 

దకంథుడు ; ధర్మ పాశమున బంధింపబడితినిగదా !' రాముని చూడగోరుచున్నాను. 

పట్టాభిషేక ముహూర్తము సమీపించుచుండినది. అభిషేక [దవ్యము లన్నింటిని 

సిద్దపరిచి వసిష్టుడు నగరము |వవేశించినాడు. రాజమార్గములు కు[భపరచి శీతలజలములు 

చల్లినారు. పువ్వులు. 'వెదజల్లినారు. ఇంటింట  పతాకల నెత్సినారు. పట్టణమును 

విశేషముగ అలంకరించినారు. వీధులలో |పజలు కిటకిటలాడుచున్నారు: అందరు పట్టాభి 

శేకమును ఎదురుచూచుచు ఆనందవివశులై యున్నారు. 

వసిష్టుడు జనసమూహామును తప్పించుకొని అంతఃపురమునకు వచ్చి సుమం త్రుని 

చూచి “ను సుమం|శా! పట్టాభిషేక మునకు కావలనిన [(దవ్యములు గంగాది తీర్థములు, 

సింవోసనము, ఛ|త చామరములు, రథములు మున్నగు వరికరము లన్నిటిని సెద్దపరచి 

నాను. నేను వచ్చి వేచియున్నా నని రాజుగారికి మన విచేయుము. ముహూ ర్త వేళ 

సమీపించుచున్న దని వారికి హెచ్చరిక చేయుము” 'అని చెప్పినాడు. 

సుమంతుడు లోపలికి వెళ్లి యథాచారముగా రాజును స్తుతించి మేల్కొలిపి 

' నాడు. “పట్టాభిసేక సమయము సమీపించినది. జను లందరు కని పెట్టుకొని యున్నారు. 

వసిష్టుల వారు కూడ సంసిద్దులై వచ్చియున్నారు. తమరు త్వరగా శేరి, |పజలకు దర్శన 

మిప్పింపు డని ప్రార్టించుచున్నాను” అ అనీ మనవి చేసినాడు. 
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ఈ మాటలు పిన్న దశరథునికి దుఃఖము ముంచుకొని వచ్చినది. 

దోళోరథుడు : సుమం|తా! ఇప్పటికే నా మనస్సు నలిగియున్నది. నీ స్తుతి వాక్యములు 

నన్ను మరింత కాధ పెట్టుచున్నవి. 

సుమం|తునికి ఈ మాటలు అర్థముకా లేదు. రాజు దినుడై దుఃఖములో ఉండుట 

చూచి ఏమి చేయుటకును తోవక సుమంతుడు చెతులుకట్టుళొని కొంచెము [పక్కగా 

నిలబడినాడు. నుమం|త్రునితో మాటలాడుటకు రాజునకు ళ_క్రిలకయుండుట చూచి 

కె కేయి సుమం[తునితో మాటలాడుచున్నది. 

వైకేయి : సుమం(తా ! రాముని పట్టాభిేకమును గురించిన సంతోషముతో రాజుగారు 

ర్యాతి అంతయు మేలుకొని అలసిపోయి. ఇప్పుడు నిద్రలో ఉన్నారు. నీవు 

వెంటనే వెళ్ళి రాముని తోడ్కొని రమ్ము. 

౩ శేయి మాటలను వినిన పిదప నుమంతుని అనుమానము తొలగిపోయినది. 

పట్టాభిషేకము జరుపుటకే రాముని పిలిపించుచున్నారని తలచి సుమంతుడు వడిగా 

బయలు దేరీనాడు. బయటికివచ్చి పట్టాభిపే.కమునకు సమకూర్చబడిన ద్రవ్యములను 

చూచినాడు. నానాదేశములనుండి వచ్చిన రాజులు, (ప్రజలు కనిపెట్టుకొని యున్నారు. 

దశరథుని త్వరగా మేల్కొలుపుముని సుమం|తునితో చెప్పినారు. సుమంతుడు మరల 

వచ్చి రాజును మేల్కొలిపినాడు. | 

“కరఢుడు : సుమం| తా! రాముని తోడ్కొని రమ్మని "3 కేయి చెప్పినదిగచా ! నీ వాపని' 

ఏల చేయలేదు? ఆ మాటను నా ఆజ్ఞ గానే పాటింపుము. అప్పుడు నేను నిద్రలో 

నుంటి నని సంచెహించితివి కాబోలు ! ఇప్పుడు మేలుకొనియే ఉన్నాను. నీవు 

శ్రీఘముగా వేళ్లి రాముని తోడ్కొనిరమ్ము. Cl 
రామ మానయ సూశేతి యద స్యభిహితోఒనయా 
కిమిదం కారణం యేన మదాజ్ఞా ప్రతి హన్యతే 15.26 

నవైవ స్మమృ్పసుపోఒహ మానయే హాోళు రాఘవమ్ 15.27 

సుమంతుడు సంతోషముగా రాముని భవనమునకు వెడలినాడు. చక్కగా 
అలంకరింపబడిన రాజపీధిలో ప్రవెళించినాడు. ఎచ్చట చూచినను ఎచ్చట వినినను 

రాముని అభిపషేకవు మాటలే! సుమంతుడు ఈ మాటలను వినుచు ఆనందించుచు 

(శ్రీరాముని మందిరము చేరుకొన్నాడు. రాముని భవనము జననమూహములతో నిండి 

ఇం|దభవనము పగిది శో భిల్లుచుండినది. అందరు ఆనందపరవశులై రామ పట్టాభిపేక.మును 
గురించి సంభాషించుకొనుచుండినారు. రామునికిని సమస్త లోకమునకును .మంగజోడయు 

కోరుకొనుచుండినారు. 
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సత త్ర శృశ్రావచ హర్షయుక్తా 

రామాభిషేకార్ట కృతా జవానామ్ 

నరేంద్ర సూనో రభిమంగళార్తా 

స్పర్వస్య లోకస్య గిరః ప్రహృష్టః 15.44 

కీ రాముడు ఆరోహింపదగిన శ|తుంజయ మను యేనుగు అలంకరింపబడి (U (5 
యుండినది. రాముని భవవమునకు అనేక క క్యులు ఉన్న వి. సుమంతుడు ఒకొ_క్క_దానిని 

దాటి ఈాముని అంతఃపురము సమీపించి తన రాకను రామునికి చెప్పే పంపినాడు. 

రాముడు సీతాసహితుడై యున్నాడు. నుమంతుని లోపలికి రమ్మని చెప్పి 

పంపినాడు. 

సుమంత్రుడు సీతారాఘుల మందిరమున (పవేశించి తన జన్మను తరింపజేయు 

దృశ్యమును చూచినాడు. 

(శ్రీరాముడు పట్టాభిషేకమునకు ఉచితమైన అలంకారము చేసికొని సీతాదేవి 

యలందిన పరిమళ చందనముచే సుళోభితుడ్రై మేలి దుప్పటి పరిచిన సువర్ణ పర్యంకమున 

ఆసీనుడై యుండినాడు. సీతాదేవి [పక్కన నిల్వబడి వింజామరము వీచుచున్నది. 
చితా నకుత్రముతో కూడిన చందుని వలె సీతాసమేతుడైన (క్రీరామచందుడు 

శోభిల్లుచున్నాడు. 

తం వెశవణ సంకౌళ ముపనిష్టం స్వలజ్యత మ 

దదర్శ నూతః పర్యజ్కే సౌవర్డే సోత్తరచ్చదే. 16.8 

వరాహ రుదిరాభేణ శుచినాచ సుగంధినా 

అనులిప్తం పరార్థ్యన చందనేన పరంతపమ్ 16.9 

స్థతయా పార్శ్వత శ్చాపీ వాలవ్యజన హ_స్తయా 

ఉ పేతం సీతయా భూయ శ్చిత్రయా శశినం యథా 18.10 

భానుశేజో విరాజితుడైన (శ్రీరామునికి సుమంత్రుడు నమస్కరించినాడు. 

తం తపంత మివాదిత్య ముపపన్నం స్వతేజసా 

వవండే వరదం వస్టీ వినయజ్ఞో వినీతవత్ 16.11 

(ఈ దృశ్యమును సందర్శించు మవోభాగ్యము సుమం తునికి మా్యతమే లభ్య మైనది. 

సుమంతుడు ఎంతో ధన్యుడు ! | 

నుముం(తుడు : (నమస్కరించి) రామపభూ ! మీతం|డిగారు కైకేయి. మందిరములో 

ఉన్నారు. వా రిద్దరు నిన్ను చూడగోరుచున్నారు. 
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శాముఢు : (సంతోషముగా సీతతో) దేవీ! వా రిద్దరు నా పట్టాభి షెకమును గురించియే 

ఆలోచించుచున్నా రనుటకు సందియము లేదు. వైశేయికి నా మీద ఎంతో 

పీతి. నాకు వేగిరమే పట్టాభిషేకము చేయింపు మని మా తండికి బోధించు. 

చుండును. రాజుగారు నాకిప్పుడే పట్టాభిషేకము చేయగలరు. నేను వెళ్ళి 

ఇప్పుడే వచ్చెదను. ఈ లోపల నీవు నీ పరిజనములతో |క్రీడించుచుండుము. నశేనా! 

సీత్ర “ముందు ముందు నీవు చకవర్తివై రాజగూయమున అభిపిక్తుడవగుటకు 

యోగ్యముగా నీ కిప్పుడు యౌవరాజ్య పట్టాభిషేకము జరుగుగాక ! నీవు రాజసూయ 

దీక్ష వహింపగా నేను చూచి ఆనందించి నిన్ను సేవించుచుండగలను. తూర్పు దిక్కున 

ఇం|దుడును, దకిణ దిక్కున యముడును, పళ్చిమ దిక్కున వరుణుడును, ఉ త్తర 

దిక్కున కుబేరుడును నిన్ను రథింతురుగాక!” అని మంగళము మనస్సున కోరుకొనుచు 

భర్తను గుమ్మముదనుక అనుసరించినది. 

శ్రీరాముడు కె కేయి మందిరమునకు పోవుట 

శ్రీరాముడు తండ్రి యొద్దకు బయలుదేరినాడు. లక్ష్మణుడు ద్యారముచెంతనే 

చేతులు కట్టుకొని నిల్వబడియుండి రాముని అనుసరించుటకు వేచియుండినాడు. అక్కడ 

కరాడియుండిన స్నే హితులతోను పురజనులతోను రాముడు మంచిమాట లాడి రథము 

గాగోహించినాడు. లవ్మణుడు కూడ రథమునెక్కి ఒకచేత ఛ|త్రమును ఒకచేత చామర 

మును 7 కొని రాముని వెనుక నిలబడినాడు. 

రథము సాగిపోవుచున్నది. జనులు గుంపులు గుంపులుగా వెంబడించినాదు. 

రథమునకు ముందును వెనుకను వందలకొలది రౌతులు గుజ్జముల మీదను ఏనుగుల 

మీదను కాలినడకతోను వచ్చుచున్నారు. వాద్యములు |[మోగుచున్నవి. 

"మేడలమీదినుండి (స్రీలు పుష్ప వర్షము కురిపించుచున్నారు. కౌసల్య అదృష్ట 

మును కొనియాడుచున్నారు. సీతాదేవిని అభినందించుచున్నారు. “(శ్రీరాముని 

ప్యాదయ్మపియయొన సీళాదేవి (స్త్రీ అందరిలోను ఉత్తమురాలు. పూర్వజన్మమున ఆమె 

ఎంత గొప్ప తపస్సు చేసినదో! కానిచో (శ్రీరామునివంటి భర్తను బడయుటకు. 
నవం | జో న్ ధ్య మగునా! అని శాఘంచుచున్నారు. 

సర్వసీమంతి నీభ్యశ్చ సీతాం సీమం౦తినీం పరామ్ 

ఆమన్య న్హహి తౌ నారో రామస్య హృదయ ప్రియామ్ 16.47 

తయా సుచరితం దేవ్యా పరా నూనం మహ త్తపః 

రోహిణీవ శశాంకేన రామసంయోగ మాప యా 10.41 
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“రాముడు రాజైన యెడల మన కదియు చాలును, రాముపట్టాభి ్ షికమున 

కు మాకు |పియమైన చేదియునులేదు.” 

9 సర వి 3 Py శ; స్రీ క్ 
తతోహి స్క (బయతిరం నాస్య త్కించి దృవిష్యతి 

యథాభిషేకో రామస్య రాజ్యే నామిత తేజసః. [711 

ఆట్ సుతి వాక ములను పవిముచు (శ్రీరాముడు రాజమార్గ మున తన రా 

సాగించుచున్నాడు. ఉదాసనముగ ఉన్నా డెగాని ఈ స్తుతి వాక్యములను విని పొంగలేదు 

(అందు (ఏరాముడు “ఫరో దానవుడు" అన్నారు. సొంగిన వారు [(కుంగక తప్పదు గ 

ఏతా ఛ్చాన్యాశ్చ సుహృదా ముదాసీనః కథా శుభాః 

ఆతుసంపూజనీ శ్వ +ఫజ్వి స్యయౌ రామో మహాపథమ్. 17.18 

(శిరాముని మాహానాకారముసుచూచి పురుషులు సైతము తమ చూపులను 

గాని మనస్సులనుగాసి మరలి. -పజూలక యుండినారు. రాముడు తమ దృష్టికి అందక 

. PN re అవ్య 

'శాటిపేోయిన పిదసమాడ ఈ దిక్కు న చూచుచుుడినారు. 

పతాతసాా నృనః రక చ కుష్ వానరో తమాత్ 
4 ఈ “é చ బి be 

జ్ త్ న చె గన 

సవ శ కోా త్యపా(క్రషు మతి కా న౬దీ రాఘదె 17.14 
ళ్ళ Cu a మై అటే 

ఎపుడు రాముని చూదడో, రాముడు ఎన్నర్నీ చూ డడో అట్టి వాడు లోకు 

న స్య చై అబి యి * ny శ ధ్ర 

లఎనుంచెతల సుదెదు దినుట చయెగాక అవని ఆత్బ చ రాద నిందింపబడనలడు, 

. త్మా౬ఒ ప్యేనం విగవ తే. 17.15 
ay] > ఆలో గో 

; ఇది గమనింప దగిన శోకము, రాముని నువార్త ము ఇందులో ఇమీడియున్నది. | 

(ఓ a2) 

అ క న WWW త "శ | దారి వ రా న కా. జ్ 

(గ) రాముడు దశరథుని అంతఃపుర ముల (పవశంచనా డు. అతనిీవంటు వచ్చిన 

"స్నేహితులు, (ప్రజలు, చాలుపల నిలిచి రాముని రాకకు పచియుండినారు. 

అన్యా. నాని ఇ శ? 

3 చేయి మందిరమున (శిర రాముడు 
న నో 

రాముడు అంతఃపురములో (పవేశించి పరిస్థితిని చూచినాడు. దశరథుడు పాలి 

పోయిన ముఖముతో దీనుడై యున్నాడు. మంచముమీద ఒక పక్క దశరథుడు 

మరియొక [పక్కా కైకేయి కగార్చుండియున్నారు. రాముడు తల్లికిని తందిశని నమ 

స్కరించినాడు. 

దశరథుని కన్నులలో నీరు |కమ్మినది. రామా! అన్నాడు. అంతే! పైమాట 

రాలేదు. 
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దశరథుడు ఇట్టి దుఃఖములో నుండుట రాముడు ఎన్నడుగాని చూచియుండ 

లేదు. “నన్ను చూచి మాతం|డి కన్నీరు కార్చుచున్నా డేమి? ఎంత కోపములో 

నున్నను నన్ను చూచుటతోడనే (పసన్ను డగుచుండిన నా తం|డికి ఇప్పుడు కలిగిన బాధ 

యేమై యుండును” అని అలోచించినాడు. పమియు తోపలేదు. రాముడు శై కేయిని. 
అడుగుచున్నాడు. 

రాముడు = (దినముగా) తల్లీ! మాతం|డి ఇట్లుండుటకు కారణమేమి ? నా మీద కోపము 

కలిగినదా 1! |ప్రమాదనశమున నే నేదైన తప్పు చేసితినా? నా తండికి నామీద 
గల కోపమును శమింపజేయుము. తల్లీ ! అట్లుగాక, ఆయన శేమెన జబ్బు చేసి 
నదా! మనోవ్యాధి యేమైన కలిగినదా చెప్పుము, ఎట్టివానిశై నను ఎల్లప్పుడు 
సుఖముగా నుండుట కుదురదుగచా |! 

+ 

దుర్గభంహి సదా సుఖమ్, 18.13 

తల్లీ! భరతునికిగాని, శతుఘ్నునికిగాని నా తల్లులలో ఎవరికిగాని ఆపద 
యేమైన సంభవించినదా ! ఇప్పుడేమి చేసినవో నా తండికి సంతోషము కలుగునో 
చెప్పుము. నా తండి మనస్సును రంజిల్ల చేయక, నా తండి ఆజ్ఞను నిర్వ _ర్రింపక ఒక్క 
కణమెనను జీవించి యుండలేను,. 

ఒకవేళ చనువుకొలది నీ వేమెన పరుషముగ పలికి నా తండి మనస్సును నొప్పింప 
లేదుగదా! తల్లీ! దీని నిజ మేమియో తెలియజెప్పుము. 

కైకేయి ; (సిగ్గువిడిచి) రామా! రాజునకు కోపముకాని రోగముకాని లేదు. ఆయనకు 
ఒక్కా కోరికమా(త్ర మున్నది. దానిని విని నీ వేమందువో అని జంకుచున్నాడు. 
(పియుడవైన నీతో అ[పియమైన వార్తను చెప్పుటకు ఆయనకు నోరాడకున్నది. 

ప్రియం త్వా మప్రియం వక్తుం వాణీ నాస్యోపవ ర్తతే 18.21 

ఆమాటను నేనే చెప్పెదను వినుము. మీ తండి నాకు రెండు వరము లిచ్చి 
ఇప్పుడు దుఃఖపడుచున్నా డు. గతజల సేతుబంధనము చేయ పూనుకొన్నాడు. దిని 
వలన యేమైన లాభ మున్నచా! 

స నిరర్గం గతజలే సేతుం బంధితు మిచృతి 18.28 

రామా! చూడుము! రాజు చెప్పు మాట శుభ మెనదిగాని అశుభ మెనదిగాని నీవు 
చేయుటకు సమ్మతింతువేని దానిని నేనే చెప్పెదను. ఆమాటలు నీతో చెప్పుటకు 
మీ తండికి నోరాడదు. 
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రాముడు * తల్లీ! ఏమిటి నీ మాటలు! నా (బతుకు ఇంతకు వచ్చినదా! తండి మాటను 

చెల్లింతునో చెల్లింపనో అను సందేహము కలిగిన సిదప నేను (బతికిమాత్ర మేమి 

ప్రయోజన రము! సందెపాపడకును. నా తం(డె మాట తప్పక హపాలింతును, 

అగ్నిలో పడుమన్నచో పడెదను. విషము [మింగుమన్నచో |మిం7దను, 

సము[ దములో దుముకుమన్న చో డుమ కెదను. నా గురువు, నా తండ 

నా (పభును, నా పితుడు చెప్పిన మాటను కాదనువాడను కాను. ఆ మాట 

పదియో నిస్సం దేహముగ చెప్పుము. తప్పక చేయుదును.. చేయుదు నని |పతిజ్ఞ 
a 

కూడ చేయుచున్నాను. రాముడు శెండు నాలుకలవాడు కాడు. 

ఆహో! ధిజ్నార్హ సె సే దేవి వక్తుం మా మీదృశం వచః 

ఆహ౦హి వచనా (దాజ్ఞః పతేయ మపి పావశే 18.28 

భకయేయం విషం తీక్ష మృజ్లేయ మపి చార్లవే 
౬3 జి ౬3 

నియుకో గురుణా పిత్రా నృపేణ చ హితేన చ 18.29 

రిష్యే పతి జానేచ రామో ద్విర్నాభి భాషతే 18.30 

ఎౌకేయి = రామా! మరేమియులేదు. పూర్వము దేవాసుర యుద్దమున నీ తండి | పాణ 
ములను నేను రక్షించి నప్పుడు ఆయన నాకు శెండు వరముల ు (పసాదించినాడు. 

వానిని ఇప్పుడు కోరినాను. భరతునికి పట్టాభి షేకము చేయు మని ఒకటి; నిన్ను 

వెంటనే దండ కారణ్యమునకు పంపించు మని మరియొకటి. నీ తండి (పతిజ్ఞను 

నీవు పాలింపదలచుకొన్నచే నామాట మేరకు నడచుకొనుము. నీవు నీ అభిషేక 

[పయత్నమును మాన్నించి జటాజినములు ధరించి అరణ్యములో పదునాలుగు 

సంవత్సరములు నివసింపవలయును. ఇప్పుడు సిద్దముగా ఉన్న అభిషేక [ద్రవ్య 

ములతోన మా భరతునికి పట్టాభిషేకము జరుగవలయును. 

మీ తండి నాకు వరము లిచ్చి ఇప్పుడు సశ్చాత్తాప పడుచున్నాడు. నీవు నీ తండి 
మాటను సత్యము కావించి ఆయనను తరింప జేయవలయును. 

సత్యేన మహతా రామ తారయస్వ నరేశ్వరమ్ 18.40 

ఈ మాటలు విసి దశరథుడు తపించిపోయినాడ్డు. కాని రాముడు మాతము 

దుఃఖపడ లేదు. అతని మనన్సున ఎట్టి బాధయు కలుగలేదు. 

రాయముశు * తలీ! నీశటి అనుమానమును వందు. నా తండి ప్రతిజ్ఞను తప్పక పాలిం నో టె Cra 
చెదను. నీ కోరికమేరకు నేను జటాజినములు ధరించి అడవికి ఇప్పుడే పయన 
మగుదును. ఒక్క. విషయము మాత్రము నన్ను బాధించుచున్నది. నా తండి 
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నన్నుచూచి యెప్పటివలెనే ఏల నంతోషించుటలేదు? భరతుని అభిమేకమును 

గురించి మా తండి నాతో స్వయముగా చెప్పక పోవుటకు కారణ మేమి ? 

అమ్మా! కోపముతో పనిలేదు. నీవు సంతోషముగా ఉండుము. నీ యెదుటనే 

చేను నారచీరలు ధరించి అడవికి బయలు బేకెదను. వెంటనే భరతుని పిలిపింపుము. 

భరతునికి చేనినైన ఇచ్చు విషయములో నా కితరులు చెప్పవలయునా! భరతుడు 

కావలయు నని కోరిన యెడల పరుల (పోత్సాహము లేకయే నేను సీతను, 

రాజ్యమును, నా (పాణమును, నా సర్వస్వమును సంతొషముగ ఇచ్చుటకు 

సిద్దముగా ఉన్నాను. 

అహం హీ సీతాం రాజ్యం చ ప్రాణానిష్టా స్థనానిచ 

హృష్టో భ్రాశ్రే స్వయం దద్యాం భరతా యాప్రచోదిత్ః 19.7 

అట్టియెడ తండి ప్రతిజ్ఞను పాలించుట్యకై భరతునికి రాజ్య మిచ్చుట ఒక గొప్ప 

సంగతి కాదు. భరతుని పిల్వబంపుము. నేను కూడ దండ కారణ్యమునకు ఇప్పుడే బయలు 

'దేరుచున్నాను. నీవు కోరినట్లు పదునాలుగు సంవత్సరములు వనవానము చేయుదును. 

కైకేయి: (సంతోషముతో) రామా! మంచిది! నీ వన్నట్లు భరతుని యొద్దకు దూతల 

నిప్పుడే పంపెదను. నీవమాతము త్వరగా (ప్రయాణమై అడవికి పొమ్ము. 

ఆలన్యము చేయవలదు. నీవు కదలిపోవువరకు ని తండి స్నానముగాని 

భోజనముగాని చేయడు. 

యావ కకం న వనం యాత ః పురా దస్మా దభిత్వరన్ 

పితా తావ న్నతేరామ స్నాస్యతే థోక్య తేఒపివా. 19 16 

దశరథుడు ఈ మాటలు విని “ఛ! ఎంత కష్టము వచ్చినది !' అని నిట్టూర్పులు 

విడుచుచు మూర్చ “జెంది పడిపోయినాడు. రాముడు తండ్రిని లేవనెత్తి కూర్చుండ బెట్టి 

అరణ్యమునకు వెళ్ళుటకు సిద్దపడి కై కేయితో అనుచున్నాడు, 

రాముడు : తల్లీ! నాకు ధనముమీదగాని రాజ్యముమీదగాని ఆసక్తి లేదు. నేను బుషి. 
వంటి వాడను. కేవల ధర్మమునే ఆ(శయించి యుండువాడ నని తెలిసికొనుము. 

నాహ మర్తపరోదేవి ! లోక చూవస్తు ముత్సహే 

విద్ధిమా మృషిభిస్తుల్యం కేవలం ధర్మమాస్టికమ్. 19.20 

మాతం డి నాతో స్వయముగా చెప్పకపోయినను నీ మాటనుబట్టి నేను అడవికి 
(పయాణ మగుచున్నాను. తల్లీ! నీవు ఒక్కమాట నాతో అనియుండిన నీవు కోరినట్లు 
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చేసియుండనా! ఈ మా[తమునకు వరరూపముగా నీవు రాజును ఆశయింపవలసి 

వచ్చినచా ! ఇంతకును నీవు నా స్వభావమును అర్ధము చేసికొనలే దన్నమాట ! 

మా తల్లితోను సీతతోను వీడికోలు చెప్పివచ్చుటయే ఆలస్యము. వారితో ఒక్కొ 

మాట చెప్పి అడవికి [పయాణ మగుచున్నాను. భరతునికి పట్టాభిషకము జరిపింపుము. 

తం|డికి శుశూషలు చేయు మనిమ్మాతము. భరతునితో చెప్పుము. 

ఈ మాటలను దశరథుడు విని అెలివిదప్పి పడిపోయినాడు. రాముడు తం డడికిని 

కై_కేయికిని నమస్కరించి వారికి |[పదకిణము చేసి దివ్యశేజన్సుతో | ప్రకాశించుచు 

మందిరమునుండి వెలుపలికి వచ్చినాడు. . 

[(ధర్మమార్గము ననుసరించినవాని ముఖమునందు ఒక విలతణమైన కాంతి కానబడును!) 

లమ్మణుడు ఆ(గవాముతోను ళోకముతోను రాముని వెనుకనే నడచుచున్నాడు. 

అచ్చట ఉండిన పట్టాభిషేక |దవ్యములను రాముడు కంటితోకూడ చూడలేదు. రాముని 

ముఖకాంతి కొంచెమైనను తగ్గలేదు. రామునికి మనోవికార మేమియును కలుగలేదు. 

(శ్రీరాముడు ఛ్మత చామరములను, రథమును, తనవెంటవచ్చిన జనసమూవాములను 

విడిచి పెట్ట కౌసల్య భవనమునకు కాలినడకన వెళ్ణచున్నాడు. రాముని ముఖమున ఎట్ట 

వికారమును కానబడలేదు. సంతోవము తగ్గలేదు. తన్ను వెంబడించుచున్న (ప్రజలకు 

మంచి మాటలు చెప్పి వారిని పంపివై చి ధీరాత్ముడైన రాముడు లక్షణ సమేతుడై 

కెనల్య గృవామునకు నడచినాడు. 

వాచా మధురయా రామ స్సర్వం సమ్మానయక్షానమ్ 

మాతు సృమీపం ధీరాత్మా (ప్రవి వేశ మహాయశాః 19.38 

[అటి 'నంకట సమయమున మధురవాక్కులు పలుకుటకు ఎంత ఇం|దియ ని|గవాము 

కావలెను! అందుకే రాముని ఢీరాత్ము డన్నారు వాల్మీకి మహర్షి. రాముడు తప్ప ఇతరు డిట్లు 

(వవ ర్తింపగలడా ! | 

శ్రీరాముడు - కౌసల్య 

కౌసల్యకు (వతములపట్ల మిక్కిలి (పీతి. కుమారునికి వట్టాభిషేకము జరుగబోవు 

చున్నదిగదా ! కావున కౌనల్య రాతి యంతయు మేలుకొని తెల్ల వారగనే విష్ణుదేవుని 

పూజించి [బాహ్మాణులచెత హోమము చేయించుచుండినది. రాముడు వచ్చి తల్లికి 

నమస్కరించి నాడు. కెసల్య రాముని కెగిలించుకొన్నది. 

కొనల్య * రామా! నీ తండి యెంత సత్యవంతుడు! మాటమీద నిలిచి నీ కిప్పుడే యౌవ 

రాజ్య పట్టాభి షేకమును చేయనున్నాడు. చూడుము. 
శీ . 



118 అయోరధ్యాకాండము 

ఈ మాటలు చెప్పి రామునికి పీఠము వై చి “నాయనా! భోజనము చేయుము" 
అని చెప్పినది. రామునికి సిగ్గు ముంచుకొని వచ్చినది. మర్యాదను పొటించి పీఠమును 
స్పృశించి తల్లితో అనుచున్నాడు, 

రొముడు : తల్లీ! మనకు సంభవించిన గొప్ప ఆపదసంగతి నీకు తెలిసిన ్ హులేదు. ఇప్పుడు 

నీకును, సీతకును, లక్షుణునికిని గొప్ప దుఃఖము వాటిల్లినది. రాజుగారి ఆజ్ఞ 

అయినది. నేను దండ కారణ్యమునకు వెళ్ళి పదునాలుగు సంవత్సరములు ముని 

వృత్తిలో గడపవలయును. యౌవరాజ్యము భరతునికి (పసాదింపబడినది, 

ఈ మాటలు వినినతోడ నే- కౌసల్య మూర్చిల్లి నేల [వాలినది. రాముడు తల్లిని 

లేవనెత్తి కూర్చుండ బెట్టి శరీరమును తడివి ధూళి దుళిపినాడు. 

కొనల : (దీనురాల్రై) రామా! నీవు పుట్టక యె యుండినచో బిడ్డలు లేరన్న చింత 

మ్యాతమే ఉండి యుండును. ఇట్టి విపరీతదుఃఖము నాకు కలిగియుండదు. 

నా జన్మమున సుఖ మను మాటయేలేదు కాబోలు! భర్తవలన నా శెట్టి సుఖము 

గాని కలుగలేదు. కొడుతై నను సుఖ పెట్టకపోవునా అని ఆశపడినాను. 

నదృష్ట పూర్వం కల్యాణం సుఖంవా పతి పొరుషే 

అపి పుశ్రేఒపి పశ్యేయ మితి రామాఒస్టితం మయా 20.88 

నేను పట్టమహిషినై నను నా సపత్నులు నన్నెంతో తూలనాడుచు అనరాని వినరాని 
మాటలతో బాధ పెట్టుచున్నారు. (స్త్రీకి అంతకుమించిన దుఃఖము మరియొకటి కలదా! 
నీ విందున్నప్పుజే నా సపత్నులవలన నాకు ఎంత అవమానము జరుగుచున్నదో చూచితివి 
గదా! నీ విక్కడనుండి వెళ్ళినయెడల నాగతి ఏమి ? నేను క్రై కేయి ముఖము చూచి 
అవిడ ఆజ్ఞకు లోబడి కాలము గడపగలనా ! ఆపె పొడుపుమాటలను సహింపగలనా |! 

నీవు యువరాజు వగుదు వనియు నా దుఃఖము తీరిపోవు ననియు ఎన్నియో కలలు 
కన్నాను. నా వ్రతములు, ఉపవాసములు, దానములు, నియమములు, అన్నియు 

చవిటిభూమిలో నాటిన వీజమువలె నిష్ఫలము లై నవి. 

సునిష్ఫలం బీజ మివో ప్త మూషరే. 21.52 

నా హృదయము ఒక రాతిబండ. కానిచో ఇట్టి దారుణవ్నార్త వినినవెంటనే 
అది తునియలై పోవదా! నాకు యమలోకమునకూడ చోటులేదుకాబోలు ! రామా! 
నేను నిన్ను విడిచియుండలేను. ఆవు తనదూడను వెంబడించునట్లు నేను నీవెంట అడవికి 
వచ్చెదను. 
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ఇట్లు విలపించుచున్న కౌసల్య దీనాలాపములను లవ్మణుడు విని మాటలాడు 

చున్నాడు. 

లకృణుడు * ఒకానొక (స్రీమాటకు లోబడి రాముడు అరణ్యమునకు పోదలచుట నా 

కేమియు నమ్మతముకాదు. వృద్దుడు, చపలుడు, విషయలోలుడు అయిన 

దశరథుడు శై కేయి |[పేరణతో ఎట్టిమాటనై నను చెప్పగలడు. దానిని మన 

మంగీకరింపవలసిన పనిలేదు. రాముడు అరణ్యమునకు వెళ్లవలసినంత అపరాధము 

ఏమి చేసినాడు? దేవకల్పు డైన రామునియందు దోష మెన్ను వారు నా కగపడ 

లేదు. ఇట్లు అకారణముగా కుమారుని పరిత్యజించువా శెందై_న గలరా? అట్టి 

తం[డిమాటను రాజనీతి తెలిసిన కుమారుడు పొటించునా ! రామా! నామాట 

వినుము. ఈ విషయము నలుగురికి వెల్లడి కాకపూర్వుమే నీవు రాజ్యమును స్వాధీన 

పరచుకొనుము. నేను ధనుస్సును ధరించి నీవెంబడి ఉందును. నీ ఆజ్ఞను ఎవ్వడు 

అతి[క్రమించునో చూచెదను. ఎవ్వరు అడ్డము వచ్చినను వారిని వధించిపుచ్చెదను, 

భరతుని పక్షమువా రెవరై నను ఉన్న యెడల వారిని సైతము వధింతును. 

రామా! మనము మృదువుగా ఉన్నచో మనకు పరిభవము తప్పదు. 

మృదుర్శి పరిభూయతే. 21.11 
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3 శేయిమాటకు లోబడి మనతం(డి మనకు అడ్డము వచ్చునేని తండినికూడ 

వధింతును; లేదా బంధించెదను. తం డియెనను దా3తప్పి నడచువానిని దండింపవలసిన దే, 

(పోత్సాహితోఒయం క్రై కేయ్యా సదుష్టో యవినః పితా 

అఆమిత్ర భూతో సిస్సజ్ఞం వధ్యతాం బధ్యతా మపి 21.12 

గురోరస్యవలి ప్తస్య కౌర్యాకార్య మజానక కః 

ఉత్సథం (ప్రతిపన్నస్య కౌర్యం భవతి శాసనమ్. 21.18 

ఈ దశరథుడు ఏ బలమును నమ్ముకొని ఇంతటి దారుణకృత్యమును తల పెట్టి 

నాడు! నిన్ను విడనాడుటకు కారణ మేమైన కలదా? నీతోను నాతోను విరోధ 

మూని భరతునికి రాజ్యమును ఎట్టీయగలడో చూచెదనుగాక ! 

తల్రీ కౌసల్యా! రాముని యెడ నాకు మిక్కిలి పీతి. సత్యముమీదను నాధనుస్సు 

మీదను (పమాణము చేసి చెప్పుచున్నాను. రాముడు అడవికి పోయినను అగ్నిలో 

ఉరికినను అతనికి ముంచే అక్కడ నే నుందునని నమ్మియుండుము. నీవేమియు దుఃఖింప 

వలసిన పనిలేదు. నీ దుఃఖమును నా పరాకమముచే రూపు మాపెదను. నాళర్య 

వీర్యములను నీవును రాముడును ఇప్పుడే చూతురుగాక ! 
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కొనల్య * (ఆశపడి) రామా! వింటివా నీ తమ్ముని పలుకులు ! అత డన్నట్లు చేయకూ 

డదా? నా సపత్నిమైన శై కేయి మాటలను పాటించి నన్ను దుఃఖమున 

ముంచివేయకుము. ధర్మమునే అవలంబింప కోరుదువేని నాకు శుళూష 

చేయుచు ఇందే యుండుము. మాతృశుళూవష గొప్ప ధర్మముకాదా !. నీవు 

అడవికి వెళ్ళుట . నేను సమ్మతింపను. నా మాట [తోసిపుచ్చి నీవు వెళ్లుదువేని 

నేను [పాణములు విడువగలను. ఆ పాపము నీకు ఆపాదించును. 

రాముడు : తల్లీ! నీకు సాష్టాంగ నమస్కారముచేసి వేడుకొనుచున్నాను. అడవికి ఇెళ్లుటకు 

నాకు అనుజ్ఞ నిమ్ము. నేను తం్యడిమాటను మీరజాలను. మన పూర్వు లందరు 

పితృ వాక్యపరిపాలన చేసినవారు. పరశురాముడు తండ్రిమాట ననుసరించి 

తల్లినికూడ వధించి యున్నాడు. ఎందజటో మవానీయులు పితృ వాక్యమును పరి 

పాలించి ధర్మము నార్జించి యున్నారు. పితృవాక్య పరిపాలనను [కొత్త 

ధర్మముకాదు. మహనీయులు సూచించిన మార్గమునే అనుసరించుచున్నాను 

గాని మరేమియుకాదు. పితృ వాక్యమును పాలించినవాడు ఎన్నిటికిని చెడడు. 

(లవ్మణునిచూచి) లక్షణా ! నాయందు నీకుగల సాటిలేని స్నేహామును నే 
నెరుగుదును. ఎదురులేని నీ బల పర్శాకమముల మహిమ నాకు [కొత్తదికాదు. దుఃఖ 

మున మునిగియుండి మాహితురాల్రై మాతల్లి “సత్యమును “'శమముిను అర్థము 

చేసికొనజాలక యున్నది. ధర్మవిదుడ వగు నీవుకూడ ఇస్తైల మాటలాడుచుంటివి ? 

పురుషార్థము అన్నిటిలోను ధర్మము (ేన్మమెనది. ధర్మమునందే సత్యము నెల 
కొని యున్నది. పితృవాక్య పరిపాలనకూడ ధర్మసం[శితము గనుక దానిని తప్పక 

ఆచరింపవలెను. 

ధర్మోహి పరమో లోకే ధర్మే సత్యం (ప్రతిష్టితమ్ 
ధర్మ సంశ్రిత మేతచ్చ పితుర్వచన ముత్తమమ్, 21.40 

లక్ష్మణా ! క్రూరమైన రాజనీతిని అనుసరించి నీవు మాటాడుచున్నావు. ధర్మము 

నకును రాజధర్మమునకును ఎంతో భేద మున్నది. [కూరమైన నీ తలపులు మాని నీవు 
ధర్మము నాశ్రయించి నామతము ననుసరింపుము, 

త దేనాం విసృజానార్యాం క(త్రధర్మా(శితాం మతిమ్ 

ధర్మ మాశ్రయ 'మాశై కం మద్భుద్ధి రనుగమ్యతామ్. 21.48 | 
! తల్లీ! నీకు నమస్కారము చేయుచున్నాను. నాకు అనుజ్ఞ నిచ్చి నన్ను ఆశీర్వ 

వింపుము. నేను (పతిజ్ఞను పాలించి మరల అయోధ్యకు రాగలను. .దశరథ చకవరర్థి 

ఆజ్ఞకు లోబడవలసినది నేను మాతమేశాదు. నీవును, సుమిత్రయును, అక్ష్ముణుడును, 



అటే 1 శ్రీరాముడు. కౌనల్య 121 
త 

_సీతయు, అందరును లోబడవలసినవాశే. ఇది సనాతన ధర్మము. కావున నన్ను అడపికి 

పంపుమాట చూడుము. 

లవక్మణా ! ౩ కేయికీ ఎట్టి అనుమానముగాని కలుగ జేయకుుండుటయే (పథాన 

క_ర్తవ్యము. తం|డిని సత్యసంధు డని అనిపించుట ముఖ్యము. కావున నేను వెంటనే అడ 

వికి ప్రయాణ. మగుచున్నాను. అప్పుడుగాని శై కేయికి సంతోషము కలుగదు ఇది 

అంతయు డె దై_వసంకల్పమేగాని వేరుకాదు. అట్టు కానిచో కై కేయికి ఇట్టి బుద్ది జనిం 

చునా? గొప్పకులమున పుట్టిన క్రై కేయి భర్త ర యెదుట సిగ్గువిడిచి ఒక పాకృత స్రీ 

వలె మాటలాడిన దనగా అర్థ ర సుమి ? ఇది అంతయు దైవ సంకల్ప మని ఇలిసికొనవ లెను, 

దె వము మన బుద్దికి అందునదికాదు. దై వమునకు తిరుగులేదు. “దైవమును పురుష 

(పయత్నముచేత నివారింప జాలమా” అని అందువుకాబోలు! అది సాధ్యముకాని పని. 

ఏల యన, ద్రైవగతి మనకు ముందుగా తెలియదు. కార్యఫలమునుబట్టి మాతమే శెలిసి 

కొనగలము. ఫలిత మేర్చడిన పిదప నివారించుట శేమున్నది ? కావున ముందే సిద్దపడి 

దై వము నెదుర్కొనుటకు వీలులేదు. చై వయోగము జరిగియే తీరును. 

డె వము లేదని వాదించుటలో లాభములేదు. గమనించి చూడుము. మన మెంతో 

శ్రమపడి అక్కర కలిగి చేసిన పనులు కొన్ని ఫలింపవు. కొన్ని పనులు మనకు తెలియ 
కయే సులభముగా నెరవేరుచున్నవి. దిని కంతటికిని దైవమే కారణము. సుఖము, 

దుఃఖము, భయము, కోపము, లాభము, నష్టము, జననము మరణము మున్నగు వానికి 

నిజమైన కారణములు మన నకు తెలియవు. "మన బుద్దిచె మనను శెలిసికొన లేని ఇట్ట 

సంఘటన లన్నియు దై దై వకృతము లే అని ఎరుగుము. ఈ సత్యము నా మనస్సునకు 

తోచియే నా పట్టాభిషేకము 'విఫల మైనను, నేను అరణ్యవాసము చేయవలని వచ్చినను 

పరితాపము జెందక యున్నాను, 'నీవుకాడ ఈ అర్థమును తెలిసికొనుము. సంపద 

తొలగిపోయిన దని విచారపడకుము. రాజ్యమును వన వాసమును సరిపోల్చి చూడగా 

వనవాసము ధర్మఫలము నిచ్చును గనుక రాజ్యమునకన్న వనవానమే గొప్ప దని ఏర్పడు 

చున్నది. దీని కంతటికి కే కేయి కారణభూతురా లని చెప్పుట తప్పు, దైవమే ఆమెచేత 

అట్టు పలికించినది. దైవమును కాదనుటకు మనకు సాధ్యముశకాదు, 

సో౬ భిషేక నివ్ఫ క్ర్యర్థి? ప్రవాసార్దెశ్న దుర్వచై ః 

ఉగ్రై ర్వాక్యె రహం తస్యా నాన్య ైవా త్సమర్థయే 22.18 

కథం (ప్రకృతి సంపన్నా రాజపుత్రీ తథాగుణా 

బూయాత్సా ప్రాకృ తేవ స్త్రీ మత్సీడాం భర్తృ సన్నిధౌ 22.18 
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య దచి న్యంతు త దెవం భూతేష్వపి న హన్యతే 
అవని ౧ 

వ్యక్తం మయిచ తస్యాం చ పతితో హి విపర్యయః 22.20 

కళ్ళి చ్దైవేన సౌమి శ్రే! యోద్దు ముత్సహతే పుమాన్ 

యస్య నగహణం కిజ్చి తృర్మణో౬న్యత్ర దృశ్యతే 22.21 

సుఖదుఃఖే భయాక్రోధౌ లాభాలాభౌ భవాభవచౌ 
యచ్చ కించి త్రధాభూత ౦ ననుచై వన్య కర్మతత్ 4 

అసంకల్పిత మేవేహ య దకస్మా (త్రావ ర్హతే 

నివరా్యరంభ మారబం నను దె వస్య కర్మత త్ 22.24 
వచి థి యు 

మాచ లక్ష్మణ సంతాపం కారీ ర్మ విపర్యయే 
లయగా 

రాజ్యం వా వనవాసో వా వనవాసో మహోదయః 29.29 

న లక్ష్కణాస్మిన్ ఖలు కర్మవిఘ్నే 

మాతా యవీయస్యతి శంకనీయా క 

దైవాఖి పన్నా దొ వదన నిష్టం 

జానాసి దైవంచ తధా (పభానమ్ 12.30 

(శ్రీరాముని మాటలు విన్న లవ్మణునికి ఒకపక్క సంతోషము ఒకపక్క 

విషాదము కలిగినవి. రాముని ధర్మ బుద్దిని తలచుకొని సంతోషించినాడు. రాజ్యమును 

వదలుకొనుచున్నాడు గదా యని విమాూదచవవినాడు. 

లవ్మణుడు తన ౪ ఎమును ఆణుచుకొనలేక బొమముడి వైచి బుసలు విడుచు 

చున్నాడు. చేతిని విదిలించి మెడను ముందుకు వెనుకకు [కిందికి పైకి |తిప్పుచు కడకంట 

చురచుర చూచుచు రానునితో అనుచున్నాడు. 

లజ్షీణుడు = అన్నా! నీవు చేయువపని ఏ మా[తము బాగులేదు, దుర్భల మగు దైవమును 

కొనియాడు చున్నావు. పాపాత్ముల న కై శేయీ దశరథుల మాటలు మన్నించు 

చున్నావు, ఇది అంతయు వారి కుట. వరము లేమిటి? ఇన్నాళ్లు లేక ఇప్పుడు 

కోరుట యేమిటి?! రాగగి ఇచ్చు శుమిటి? నీవు జ్యష్టుడవు. నిన్ను తప్పించి 

చిన్న వానికి పట్టాభిషేకము చేయుట ఎందై_న గలదా? దీనికి నేను సమ్మతింపను. 

పితృ వాక్య పరిపాలన గొప్ప ధర్మ మన్నావు. సే! జాగుగనే ఉన్నది. కాని 

తండి తెలిసి చెప్పిన మాటకే ఆ ధర్మము వర్తింపగలదు. మన తండి నీకు 

"పేరుకు మాతమే తండిగాని నిజముగా నీకు శతువు. కై కేయికి లోబడిన 

కాముకుడు, అట్టివాని మాట ఏల పాటింపవలయును * 
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ఇదింయంతయు చైవయోగ మన్నావు. దైవమునకు తిరుగు లేదని వాదించు 

వుస్నావు ఆమాట చేను అంగీకరింపను. ఎవ్వరో చేతగాని బలహీనులు దైవమును 

అనుసరింతురుగాని వీరులు, ధీరులు అట్టు చేయరు. 

విళ్లటో వీర్యహీనో య స్పదైవ మనువ ర్తతే 

పీరా స్పంభావితాత్మానో నదైవం పర్యుపాసతే 29.18 

ఆ దైవము సంగతి ఇప్పుడే 'జేల్చివై చెదను. నా పౌరుషముచే దైవమును 

వహాశము చేయుదును, నా బాహువు లుండుట అలంకారమునకు కాదు, నా ధనుస్సును 

భూషణముగా ధరించుటలేదు. శతు సంహోరమునకు ఉపయోగించుటకే ఇవన్ని యు. 

వము మానుషయో రద్య న్యక్షావ్య క్తి రృవిష్యతి 23.18 

అద్య మత్పౌరుష హతం దైవం ద్రక్యున్తివై జనాః 29.20 

న ళోభార్జా విమౌ బాహూ నధను ర్భ్ఫూషణాయ మే 29.80 

రామా! నేను నీ కింకరుడను. నీవు ఆజ్ఞ ఇత్తువేని ఈ క్షణములో నిన్ను సింవో 

సనము మీద కూర్చుండ బెట్ట గలను. అడ్డువచ్చిన వారి నందరను చించి చెండాడి నిన్ను 

(ప్రభువుగా చేయుదును. 

లవ్మయణునికి కన్నీరు (ప్రవహించుచుండినది. రాముడు లవ్మణుని కన్నీరు 

తుడిచి ఓదార్చి 

రాముడు : లక్ష్మణా ! నీవు సపాజముగా సౌమ్యుడివు గచా! ఇప్పు డెందు కీ కోపము. 

నీ కోపమును, నీ దుఃఖమును మానుము. మన తం|డిమాట జరిగి రీరవలసిన బే. 

అదియే ధర్మము, దినికి తిరుగు లేదు. 

శకౌనల్యుః: నాయనా! అడవికి వెళ్ల్ళుటయే నిశ్చయించితివా! విధికి ఎంత బల మున్నది! 

కానిచో లోకాభిరాముడ వైన నీవు అడవులపా లగుదువా! 

నూనం తు బలవాన్ లోకే కృతాంత స్పర్వమాదిశన్ 

లోకే రామాభి రామ స్త్వం ననం యత్ర గమిష్యసి 24.6 

రామా! నిన్ను విడిచి ఉండజాలను. నేనుకూడ నీ వెంట వచ్చెదను. 

రొముడు : అమ్మా! నీవు నావెంట వత్తువేని మా తం|డికి దిక్కెవరు? కై శేయి చేతిలో 

చిక్కి ఇప్పటికే ఎంతో నలిగియున్నాడు. నేనేమో అరణ్యమునకు వెళ్లుచున్నాను. 

నీ విందే ఉండి ఆయనకు శు[శూష చేయుచుండుము, 
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కౌనల్భం : రామా! నేను నా సపత్నుల నడుమ సుఖముగా ఉండగలనా! నా బాధను 

గమనించి నన్ను నీవెంట కొనిపొమ్ము. 

రాముడు : అమ్మా! నీకు తెలియని చేమున్నది. (స్త్రీకి భర్తయే గదా దైవము. భర్ష 

జీవించియుండగా నీవు నా వెంట వచ్చుట బాగుండునా! అదియుగాక, భరతుడు 

ధర్మాత్ముడు. నిన్ను తప్పక వపూజింవగలడు. నీవ; నా తం|డకి పరిచర్య చేయు ౫) 

ఇక్కడనే ఉండి నేను మరలి వచ్చుపరకు నా శేమము నర్గించి దేవతలను 

పూజించుచుండుము. నేను వచ్చునప్పటికి నా తండి జీవించి యుండునేసి 

నీ కోరిక లన్నిటిని నీవ తీర్చుకొనవచ్చును. నేము వనవాస |వతమును ముగించు 

కొని వచ్చి నీ మాటలోనే ఉండగలను, 

కౌనల్యం : నాయనా! నీ బుద్ది మరలించుట నాకు సాభ్యము కాదు. దై వబలమునకు తిరుగు 

లేదు. నీవు నిశ్చల బుద్దితో అడవికి వెళ్లుము. నీకు మంగళ మగును గాక! నీవ 

నీ వనవాస [వతమును సూర్తి గావించి నీ (పతిజ్ఞను తీర్చుకొని కుళలివై వచ్చి 
పట్టాభిపి క్షుడవు కమ్ము. నాయనా! నీవు ఏ ధర్మము నా[శయించి అడవికి 

వెళ్లుచుంటివో ఆ ధర్మమే నిన్ను రతించుగాక 1! దేవతలు నిన్ను కాపాడుదురు 

గాక! విశ్వామిత్ర మహాముని నీకు (పసొదించిన అస్త్రములు నిన్ను ఎల్లప్పుడును 
రశించుచుండుగాక ! ఆకాశను, భూమి, నకతనులు, [గహములు, అహో 

రాతములు, సంధ్యా కాలములు, పర్వతములు, సము[దములు, అన్నియు 

నిన్ను రతించుగాక ! రాత్షసులవలనగాని పిశాచములవలనగాని నీకు భయము 
కలుగకుండునుగాక ! 

కోసల్య (శ్రీరామునికి మంగళా శాసనము కావించి (దాహ్మృణులచే యథా 

శాన్త్రముగా హోమము చేయించి రామునికి మంగళము కోరుచు అశీర్వదించినది. 

యన్మంగళం సహసస్రాకే సర్వదేవ నమస్కృృతే 
వృత్రనాశే సమభవ' త్త త్తే భవతు మంగళమ్ 25.82 

యన్మంగళం సుపర్గస్య వినతాఒకల్పయ త్పురా 
ల 

ఆమృతం ప్రారయానస్య త త్తేభవతు మంగళమ్ 25.88 
థి లదే 

అమృతో త్పాదనే దైత్యాన్ ఘ్నతో వజధరస్యయత్ 

ఆదితి ర్మంగళం పాదా త్ర త్తే భవతు మంగళమ్ 20.94 

శ్రీ న్వి[క్రమా (న్పక్రమతో విష్టో రమిత తేజసః 

యడాసీ న్మంగళం రామ త శ్రే భవతు మంగళమ్ 2586 
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బుతవ స్పాగరాద్వీపా చేదా లోకా దిశశ్చ శే 

మంగళాని మహాబాహో దిశన్తు శుభమంగళాః. 25.90 

ఈవిధముగా కౌసల్య కుమారుని ఆశీర్వదించి శిరస్సున అతుతలు వై చి మేనికి 

గంధ మలంది 'విశల్యకరణి' అను ఓషధిని రాముని చేతికి రక్షగా కట్టి దుఃఖమును 

దిగ్మ్యమ్ంగ రాముని కౌగిలించుకొని 

కౌనల్హం : నాయనా ! నీవు సుఖముగా పోయిరమ్ము. నీవు నీ (ప్రతిజ్ఞను నెరవేర్చి కుళల్మివె 

వచ్చి పట్లాభిషిక్తుడవె నా కోడలి ముచ్చట్ల నన్నిటిని తీర్చుచు హోయిగా 
€ 0 a ౧ లు 

వర్ణిల్లుము. నే నిప్పుడు పూజించిన దేవత లందరు నీకు హితము చేకూర్తురుగాక ! 

సల్య ఈ విధముగా ఆశీర్వదించి రక్షగా రామునికి పదకిణముచేసీ కుమారుని 

ఆలింగనము చేసికొన్నది. (శ్రీరాముడు తల్లి పాదములకు పలుమారు మొక్కి, తల్లి 

యొద్ద సెలవు గైకొని తన శేజస్సుతో ప్రజ్వలించుచు సీతా నిలయమునకు 

[వయాణ మైనాడు. 

తథాతు దేవ్యా చ కృత (పదకిణో 

నిపీడ్య మాతు శృరణౌ పునః పునః 

జగామ సీతా నిలయం మహాయశా 

స్సరాఘవః (ప్రజ్వలిత స్స్యయం శ్రియా. 2047 

ధర్గమును అనుసరించువాని ముఖమందు అటి వెలుగు కలుగును. e ర . 

శ్రీరాముడు తన వనవాసమునుగూర్చి సీతా దేవికి చెప్పుట 

జరిగిన విపరీతము లేవియు సీతాదేవికి తెలియవు. పట్టాభి శే షేకము జరుగు ననియే 

తలంచి (శ్రీరామునికి సుస్వాగత మిచ్చుటకు సిద్దముగా "ఉండి భర్త రాకకు ఎదురు 

చూచుచున్నది. 

(శ్రీరాముడు లజ్ఞాభరమున తలవంచుకొని 

[26.5 (పియా కించి దవాజ్బుఖః | . పాదచారియె వచ్చుచున్నాడు. దుఃఖ వడు 

చున్నాడు. అట్టి (శ్రీరాముని చూచి సీతాదేవి కంపించినది. రాముడు సీతను చూచి 

దుఃఖమును ఆపుకొనలేకపోయినాడు. కన్నీరు వచ్చినది. 

నీత: ప్రభూ! ఏమిటీ వైఖరి! ప ట్టాభి నే శోక సమయము గదా! నీఛ|త "మేది ! చామ 

రము లెక్కుడ ? వంది మొగధులు కానరారేమి ? పట్టాభి శే షేకము ఇంకను 

జరుగని కాఠణ మేమి? |పజలు నీ వెంబడి గుంపులు గుంపులుగా వచ్చుటలే దేమి, 
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నీ రథ మేమైనది ? పట్టపుశునుగు కానరాదేమి, నీ ముఖము పాలిపోయియున్న 

కారణ మేమి? ఇంతకు పూర్వము ఎన్నడులేని యీ దుఃఖము ఇప్పు 'డేల 

వచ్చినది. 

రాముడు * సీతా! నా తండిగారు నన్ను అరణ్యమునకు వెళ్లు మని అజ్ఞూపించినారు. నీవు 

గొప్పకులమున జన్మించి ధర్మమును శెలిసికొని ఆచరించుదానవు. నా వన 

వాస విషయమును చెప్పెదను వినుము. 

కులే మహతి సంభూతే ! ధర్మ్శజ్జే ధర్మచారిణి 

శృణు జానకి యే నేదం క్రమే ణాభ్యాగతం మమ. 26.20 

పూర్వ మెప్పుడో మాతం్మడిగారు శకై_కేయికి రెండు వరము లిచ్చినారట. 

వానిని ఆమె ఇప్పుడు కోరుకొన్నది. నేను పదునాలుగు సంవత్సరములు దండకా 

రణ్యములో నివసించుట మొదటిది. భరతునికి యావరాజ్య పట్టాభిషేకము చేయుట 

"రెండవది. నేనిప్పుడే అరణ్యమునకు బయలు దేరవలెను. నిన్ను చూచి పోవుద మని 

ఇక్కడికి వచ్చితిని. 

ప్రియం దుంచుకొనుము. భరతుని ఎదుట మా[తము నన్నెప్పుడును 

స్తుతింపకుము. సంపదతో కూడియున్నవారు పరుల గొప్పతనమును విని సహించి 

యుండలేరు, 

బుద్ది యుక్తాహి పురుషా న సహ న్తే సర స్తవమ్, 26.265 

సీతా! నీ వెల్లప్పుడు భరతునికి అనుకూలముగా [పవర్హింపవలయును నుమా! 

నేను అడవికి పోయినప్పుడు నీవు [వతములు, ఉపవాసములు, చేయుచు 

నియమముగా ఉండుము. |పొర్దునశే లేచి పూజలుచేసి మా తండ్రికి నమస్కరింపుము. 

మా తల్లిని 'గొరవించుచుండుము, 

భరత శ|తుఘ్ములమీద నాకు మిక్కిలి (వేమ. వారిని సోదరులు గాను, 

కుమారులుగాను భావింపుము. 

భరతుడు “ప్రభువు అనుమాట మరవవలదు. రాజులకు కోపము కలుగునేని 

ఎంతపనిమైనను. చేయుదురు. కన్నకొడుకులను సైతము -విసర్టింతురు. కావున 

.(ప్రథువుపట్ట మెలకువతో వర్తింపవలయును. 

సొ త్వం వసేహ కల్యాణీ రాజ్ఞ స్పమనువ ర్షినీ 

భరతస్య రతా ధర్మే సత్య్యవత పరాయణా, 26.97 

సీళా.! నేను ఆరణ్యమునకు వెళ్ళిదను, 



పీశారామల సంవాదము 127 

సీతా దేవి (శ్రీరాముని మాటలను విన్నది, ఆమెకు [పణయకోపము కలిగి రాము 

నితో అనుచున్నది. 

(ప్రణయా దేవ సంక్రుద్భాభర్హార మిద మబ్రవీత్. 27.1 

సీతారాముల సంవాదము 

నీత: రామా! ఏమిటి ఈ పనికిమాలిన మాటలు! నీ వొక రాజపుతుడవుగా ఉండి 

ఇట్లు తేలికగా మాటలాడ దగునా ! ఎవ్వశె నను విన్నచో నవ్విపోగలరు. 

కిమిదం భాషసే రాను! వాక్యం లఘుతయా (ధ్రువమ్ 

త్వయా య దసహాస్యంమే శ్రుత్వా నరవరాత్మజ. 27.2 

తల్లి, తండి, తోబుట్టువులు, కొడుకులు, కోడం[డు వారి వారి కర్మఫలములను 

వారే అనుభవింతురు. ఖార్యమా[తమే భర్తకు సంభవించు శుభాశుభములను అనుభవిం 

చుచున్నదది. 

భర్తుర్చ్భాగ్యం హ్ భారై కొ ప్రాప్నోతి స్పరుషర్షభ. 27.4 

కావున, నిన్నాజ్ఞాపించినప్పుడు నన్నుకూడ ఆజ్ఞాపించినశ్లే. (స్త్రీకి భర్తయే 

కదా గతి? నేను నీవెంట వచ్చెదను. నేను ముందర నడచి, మార్గమున నుండు కంట 

కములను తీసివై చి, దారిని చక్కవరతును. ఈర్చ్యారోవములను విసర్జించి నీతో నివసింప 

గలను. భర్తపాద సేవను మించిన శుభ మేడియునులేదు. ఈ విషయమును గురించి నా 

తల్తిద౩[డులు ఇదినరకే నాకు వచేశించి యున్నారు, నాకు సమస్త ధర్మములు 

చక్కగా తెలియును. ఇప్పుడు [కొత్తగా యొవ్వరును చెప్పవలసిన పనిలేదు. 

రామా! నీకు శుళూష చేయుచు నియమముతో |బహ్మచారిశిగా ఉండెదను. 

మనము వనములో సుఖముగా కలిసీయుండవచ్చును. నీతో అడవిలో నున్నను తల్లి 

గారింట ఉన్నటులే యుండును. నన్ను రతించుట నీ కొక పెద్దపనికాదు. అక్కడికి 

వచ్చి నిన్ను బాధ పెట్టను, అది కావలెను, ఇదికావలెను అని అడుగను. నన్ను నీవెంట 

కొనిపొమ్ము. ఫలమూలములను భతించుచు వే శెట్టి సంతాపమును కలిగింపక సీతోటి 

ఉం డెదను. 

కుకూషమాణా తే నిత్యం నియతా (బ్రహ్మాచారిణీ 

సహ రంస్యే త్వయా వీర! వనేషమ మధుగంధిషు. 27.12 

న తే దుఃఖం కరిష్యామి నివసంతీ సహత్వయా. 27.15 
ఇ? 
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రామా! నేను నీతో వచ్చి అరణ్యములు, పర్వతములు మున్నగు వానిని చూడ 

వలయునని ఆశపడుచున్నాను. నీతోకూడ అడవిలో ఎన్ని వేల సంవతృరములై నను సుఖ 

ముగా గడపగలను. నిన్నుజాసి స్వర్గమున 'నైతము నివసింప జాలను, నేను నీతో తప్పక 
వత్తును. నన్ను వదలి నీవు పోయినయెడల . నేను జీవించియుండజాలను. నిన్ను వేడు 

కొనుచున్నాను. "నా [పార్ధన నంగీకరించి నన్ను నీవెంట తోడ్కొనిపొమ్ము. 

అరణ్యమునందలి కష్టములను తలచుకొని రాముడు సీతను తీసికొనిపోవుటకు 

ఇషపడ లేదు. ఆమెను ఎటయిన ఆపివేయుటకు (పయత్నించుచున్నాడు. 
లు a) 

రాముడు: సీతా ! గొప్పఇంట పుట్టితివి, ఎల్లప్పుడు ధర్మమునే ఆచరించుచుందువు. ఇందే 

ఉండి ధర్మము నాచరించుచుండుము. నీ మనోసుఖన*ను గురించి మాతమే 

ఆలోచింపరాదు. నేను చెప్పినట్లు చేయవలయు నేగాని నీ ఇష్టానుసారము వర్తింప 

గూడదు. 

సీకే; యథా త్వాం వక్ష్యిమి త థాకొర్యం త్వయా౬బలే. 28.4 

అరణ్య మనిన సామాన్యముకాదు. అచ్చట అనేక కష్టము లున్నవి. అందుశే 

వనమును '"కాంతారము అన్నారు. అంశు 'చొరరానిది అన్నమాట. వనములో నుఖ 
మనునది ఉండదు, ఎప్పుడును దుఃఖమే. పర్వతముల వైనుండి సెలయేళ్లు గొప్ప 

శబ్దముతో పారుచుండును. పర్వత గువాలయందు సింవాములు, వ్యా[ఘములు గర్జించు 

చుండును. మనవైకి దూకి మనలను చంపినను చంపును. నదులలో పెద్దపెద్ద మొసళ్లు 

కలవు. అచ్చటి నదులను దాటుటకు పనుగులుకూడ జంకు ననగా మన సంగతి యేమిటి! 

అడవిలో చారిగాని డొంకగాని ఉండదు. జలముకూడ దుర్గభము - పగ లంతయు తిరిగి 

తిరిగి కందమూలములను (తవ్వి తెచ్చుకొనవలయును. రా|తివేళ నేలమీద చెట్ల ఆకులను 

పరచుకొని శయనింపవలెను. ఉపవాసములు నియమముగా చేయవలెను. నార చీరలు 

ధరించి జటలు దాల్చి యుండవలెను. దేవతలకు అతిథులకు పూజలు చేయుచుండవ లెను. 

దినమునకు మూడుసారులు స్నానములు చేయవలెను. మనకు కావలసినంత అహోరము 

కూడ లభింపదు. శేళ్లు పాములు మున్నగునవి ఎల్లప్పుడు దారికి అడ్డముగా తిరుగుచునే 
. ఉండును, చారి అసలు ఉండదు. ఎక్కుడ చూచినను కంటకమయముగా నుండును. 

నడచుట సులభముకాదు. 

వనవాసము చేయువారికి కోవము, లోభము ఉండకూడదు. బుద్ధిని తపస్సునంచే 
నిలుపవలయును. 

ఈ కష్టము లన్నియు నీ కెందుకు చెప్పుము! సుఖముగా. ఇం దుండుము, 
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నీత: (కన్నీటితో) నాధా! నిన్ను గూఢియుందును గావున వనవాసమును గురించి 
నీవు చెప్పిన దోషము లన్నియు నాకు గుణములుగానే తోచుచున్నవి. నీవు 

చెప్పిన సింవాములు వ్యా[ఘమ్ములు నీ అపూర్వ రూపమును చూచి భయపడి 

పరుగ త్తిపోగలవు. భయము వానికి మాాతము 'లేకయుండునా ? 

అదృష్ట పూర్వ రూపళత్వా త్సర్వే కే తవ రాఘవ 

రూపం దృష్ట్వా ససర్చేయు ర్భయే సర్వేహి బిభ్యతి 29.4 

నాథా! భర్తకు దూరమైన (స్త్రీ [పొణముతో ఉండజాలదు. ఈ విషయము నీవే 

నాకు అనేక పర్యాయములు . తప్పియన్నావగడా అదియునుగాక నాకు కొంత 

కాలము వనవాసము |పొప్తించు నని డ్రై వజ్జులు మా తండి ఇంట ఇదివరకే చెప్పి 

యున్నారు. అది ఎన్నడు కలుగునా అని ఎదురుచూచుచున్నా ను. అరణ్య వాసమ: 

నిన్ను గూడి చేయవలసిన దే గాని ఇతరవిధముగా నా కది సాధ్య మగునా ? 

దైవజ్ఞులు నా వనవాసమునకు నిర్ణయించిన సమయముకూడ ఇప్పుడే - నిన్ను 

కూడి వనవాసము చేయవలయు నని నాకు బహు కాలముగా కోరిక యున్నది. 

నాథా! .నీ యందు వీమగలదానను. పతి[వతను - దుఃఖములో ఉన్నాను, 

నుఖదుఃఖములను శెండింటిని నీతో సమముగా పంచుకొనుదానను. నన్ను వీ వెంట 

తోడ్కొని పొమ్ము. 

భక్తాం పతిపైతాం దీనాం మొం నమా౦ సుఖదుఃఖయోః 

నేతు మర్హసి కాకుత్త్స ! సమాన సుఖదుఃఖినీమ్ 29.20 

నాథా! నన్ను తీసికొని పోవుటకు సమ్మతింపవేని, నేను విషము పుచ్చుకొనెదను. 

లేనిచో అగ్నియందో జలములందో పడి [పాణత్యాగము చేయుదును. 

ఈ విధముగా (బతిమాలి సీళాచేవి కన్నీరు విడిచినది. కాని రాముడు మెత్త 

బడ లేదు, అతని బుద్ధి మారలేదు. ఊరడింపు పలుకులు మా(తము పలుకుచున్నాడు, 

సీతాదేవికి దుఖముతోపాటు కోపము వచ్చినది. నిష్టరముగా మాటాడుచున్నది. 

నీత: నాథా! నన్ను వెంట గొనిపోవుటకు భయపడుచున్నా వేమి * ఈ సంగతిని విని 
మా జనకు డేమి భావించునో తలియునా! “మా అల్లుడు పురువరూపములో 

నున్న ప్రయ” అని భాపింపగలడు. 

కిం త్వా మన్యత వై దేహాః పితామే మిథిలాధిపః 
రామ జామాతరం ప్రాహ్య ప్రియం పురుషవిగ్రహమ్. 30.3 
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నాథా! నన్ను వెంటకొనిపొమ్ము. నేను సావి తివంటి వతి|వత నని తెలిసి 
కొనుము. నిన్ను విడిచి ఒక తణమెనను ఉండజాలను, నేను నీ భార్యను-వతి[వతను. 
యౌవనములో ఉన్నాను. మనమిద్దరము చాలకాలము సంసారము చేసితిమి. ఈనాడు 
నీవు నన్ను పరునిచేతికి అప్పగింపజూచుట వల! 

స్వయంతు భార్యాం కౌమారీం చిర మధ్యుషితాం సతీం 

శిలూష ఇవమాం రామ పరేభ్యో దాతు మిచ్చసి, 80.8 

ఇతరులు ఇంత ధైర్యముగా పలుకగలరా ! పాతి వత్యమునకు అంత శ_క్తియున్న ది. ] 

నాథా! నీకు తెలియని నీతి కాని, ధర్మముకాని లేదు. నీవు నన్ను వదలివై చి 
వెళ్లుటకు ఎంతమ్మాతము ఏలులేదు. నాథా! నేను ని న్నేమియు వేధింపను, కష్టము లని 
నీవు చెప్పినవాని నన్నింటిని సంతోషముగా భరించెదను. ధూళిని కసూరిగా భావింతును, 
పచ్చిక నేలను పట్టుపాన్సుగా అనుభవింతును. నీ చేతులార. ఇచ్చిన కందమూలములను 
అమృతతుల్యముగ స్వకరింతును. నా తల్లినిగాని తం|డ్రినిగాని గృహమునుగాని న్మరింవ 
నైనను న్మరింపను. నావలన నీశెట్టి కష్టమును కలిగింపను. నీతో ఉండుటయే నాకు 
స్వర్గము. నిన్ను జాసియుండుటయే నరకము. నన్ను తోడ్కొనిపొమ్ము. లేనిచో నేను 
(పాణములు త్యజింతును. అంతేకాని శ|తువుల స్వాఢినమున మా[తము ఉండజాలను. 

సీశాబేవి ఇట్లు విలపించి భ_ర్తను ఆలింగనము చేసికొని గట్టిగా పడ్చినది. రాముని 
మనన్సు కరగినది. సీతాదేవిని గాఢముగా కౌగిలించుకొని రాముడు అనుచున్నాడు. 
రాముడు * సీతా! వడ్వకుము. నిన్ను విడిచి నేను మా[తము ఉండగలనా ! నిన్ను రకం 

చుటకు నాకు శక్తి లేకపోలేదు. నీ అభ్మిపాయమును పూర్తిగా 'తేల్చుకొనకయే 
నిన్ను వెంటబెట్టుకొని పోవుటకు మనసొప్పలేదు. ఇప్పుడు నీ మనస్సు చక్కగా 
అర్థమైనది. నిన్ను తప్పక తీసకొనిపోవుదును. 

సీతా ! మనము అడవికి వెళ్ళుట తప్పదు. పితృ వాక్యనును పాలించుట గొప్ప 
ధర్మము. తల్లియు, తం (డయు |పత్యకు దై వములు. తల్లి, తం డ్రి, గురువు ఈ ముగ్గురు 
మూడు లోకములు. వారిని మించిన దై వముతేదు. సత్యమునకుగాని 'చానమానములకు 
గాని యజ్ఞ ములకుగాని పితృశు ళూవకుగల మహిమలేదు. 

నసత్యం దానమానౌ వాన యజ్ఞా శ్చాప్ప దకీణాః 

తథా బలకరా స్సీతే యథా "సేవా పితుర్షి తా, 80.35 

పితృ కుళూ9మ వలన పొందరాని దేదియును లేదు. స్వర్గ ముగాని, ధన ధాన్య 
ములుగాని, విద్యలుగాని,' సుతులుగాని, సుఖములుగాని, అన్నింటిని పితృ శుకూవ. 
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వలన సాధింపవచ్చును. కావున తండి ఆజ్ఞను పాలించుట నా ధర్మము. నీ మనస్సు 
కూడ నాకు శెలిసినది గనుక నిన్నుకూడ తీసికొని వెశ్లెదను. 

సీతా! నీవు నాతో వనవాసము చేయుటశే జన్మించిన ట్లున్నావు. 

[ఈ మాటలో గొప్పసత్య మున్నది. లఖ్మీదేవి అవతారముగచా సీళాబేవి [ 

నాతో వచ్చి న న్ననుసరించి ధర్మము నాచరించుచుండుము. 

సా హి సృష్టా నవద్యాంగీ వనాయ మదిరేక్షణే 
అనుగచ్చస్వ మాం ఖీరు సహధర్మచరీ భవ 80.40 

("సవాధర్శ చరీ తవ” అనిగచా జనకుడు కన్యాదానము చేసినది | 

సీతా! నాతో కూడ అరణ్యవాసము చేయవలయునని నీకు తోచుట నీ కులము 
నకు నా కులమునకు ఎంతో తగియున్నది. నీవు [పయాణమునకు సిద్దము కమ్ము. 
అందరకు దానములు చేయుము. (బాహ్మూణులకు భితుకులకు భోజనములు 'పెట్టిం 

పుము. మన వస్తువుల నన్నింటిని మన సేవకుల కందరకు పంచిపెట్టుము. 

సీతా దేవికి పట్టరాని సంతోవము కలిగినది. దానధర్మములు ఉత్సాహముగా 
చేయసాగినది. 

(సిద్ధముగా ఉన్న పట్టాభిమేకము చేయి జాజిపోయినది. చేతిలోఉన్న వస్తువులను 
కూడ దానములు చేసినారు. మిగిలిన దంతయు సంతోషము ఒక్కశు! నంతోనమునకు 
వన్తువావానములతో పనిలేదు. మనస్సే [పధానము. ధర్మమును అనునరించుటవలన లభ్య 
మగు ఆనందము రాజ్యము కన్నను వస్తువావానములకన్నను మించినది. ఈ సత్యము సీతా 

“ శాములకు అర్జ మయినట్లు అంధరకు అగునా !] 

లష్మిణుడు సీతారాములను అనుసరింపగోరుట 

లక్మణుడు సీతారాముల సంవాదమును విన్నాడు. నీతాదేవినీ తోడ్కొని 

పోవుటకే ఎంతో కష్టముమీద సమ్మతించిన రాముడు తనవిషయములో ఏమనునోయని 

లక్మణునికి దిగులు తోచినది. దుఃఖము సైతము పొంగివచ్చుచున్నది. 

లకుణుడు అన్న గారి పాదముల నా[శయించి పలుకుచున్నా డు. 

లక్యుణుతు' : రమా! నేనుకూడ నీ వెంట వచ్చెదను. నిన్ను బాసి చేవత్వముగాని సమస్త 
లోకముల ఐళ్వర్యముగాని నేను ఇష్టపడను. 

న'దేవలోకాక్రమణం నామరత్వ మహం వృణే 
ఐశ్వర్యం వాపి లోకానాం కొమయే నత్వయా వినా. 31.5 
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(శ), రామునిమీద కుదిరిన మనస్సు మణీ దేనిమీదికిని పోదు] 

రాముడు : లక్ష్మణా ! నామాట వినుము. నీ విందే యుండుము. 

లక్ష్మణుడు : అన్నా ! నన్ను నీతో రమ్మని ఇదివరకే చెప్పితివి గదా ! ఇప్పుడు వల దను 

టకు కారణ మేమి * 

ఉపక్షృ ప్త౦ం హియక్కించి దధి షేకార్డ మద్య చే 

సర్వం . విసర్జయ క్షీప్రం కురుకార్యం నిరత ఇయమ్. 22.4 

తస్మా దపరికాపన్నం చస మ ప్యనువిధాయమామ్ 

ప్రతిసంహారయ క్షీప్ర మాభిషేచనికీం క్రియామ్, 2200 

 “అఫసేక కార్యమును విసర్జించి హానిలేని కార్యము చేయుము. నీవు ఎట్టి పరిళాప 

మును పొందక న న్ననుసరించి వ టాభిపేకమునకు సంబంధించిన పనులను మాన్చింపుము”' 
వి 

అని రాముడు శెప్పియున్నా శు. కావున దీనినిబట్టి రాముడు ఇదివరకే అనుజ్ఞ నిచ్చినట్టు 

లత్మణు డనుచున్నాడు. | 

రాయుడు "తమ్ముడా! నివ మంచివాడపు. నా కెంతో కావలసిన వాడవు. నీవు నా 

(పాణ సమానుడపు. పరాకమశాలివి. నీవు నా వెంట వచ్చుట సంతోషమే, 

కాని అందులో కొన్ని చిక్కు లున్నవి. నీవు నా వెంట వత్తువేని కాసల్యను, 

సుమి[త్రను భరించువా రెవ రున్నారు చెప్పుము. శండిగా కేమో ౩ కేయికి 

ల శ్పడ్ యున్నారు. తన కుమారుడు రాజైన యెడల, క కియి తన సపత్ను 

లను బాధింపకుండునా ? భరతుడు రాజైన పిదప, తన తల్గిమాట కాదని మన 

తల్లుల సంగతి పట్టించుకొ "నునా? కావున నీ విందే ఉండి మనతల్లుల మంచి 

చెడ్డలను గమనింపుచుండుము. 

అట్టు చేయుదువెని నా మీద భక్తి చూపిన ట్లగును. తల్లిని పూజించిన ధర్మము 

కూడ నీకు లభ్య మగును. 

ఏవం మమచ శే భక్తి రృవిష్యతి సుదర్శితా 
ధర్మజ్ఞ గురుపూజాయాం ధర్మళ్ళ్చా ప్యతులో మహాన్. 31.16 

లక్యణుణు : రామా ! కౌసల్యకు గాని సుమి|తకు గాని భరతుని 'వలన ఎట్టి భయమును 

ఉండదు. నిన్ను, నీ పరా|కమమును తలచుకొని, భరతుడు "నున తల్లులను 

ఎంతో గొప్పగా పూజింపగలడు. ఇందుకు నందేపాములేదు.. మొదటిమాట, 

కాసల్యను ౭ ఒకరు పోషింపవలసిన చేమున్నది! నావంటివారిని వయిమందిని 

ఆమె పోషింప గలదు. ఇదివరకే వేయి (గామములను దానముగా ఇచ్చియున్నది. 

ఆమె తనను, సుమి|త్రను పోపించుకొనగలదు. 
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రామా! నేను నీ వెంటవచ్చి క ్ర తార్జుడను కాగోరుచున్నాను. నేను మీ ఇరువు 

రకును పరిచర్యలు చేయుచుందును. నా [పార్గనను |త్రోసిపుచ్చకుము. 

(శీరాముని మనస్సు మె త్తబడినది. 

రాముడు * సరే! నీవిప్పుజే వెళ్ళి మన |పయాణమునుగూర్చి మన స్నేహితులకు చెప్పి 
రమ్ము. మరియొకమాట. జనకుని యజ్ఞ మున వరుణ దేవుడు |పసాదించిన ధను 
స్సులు, అకయతూణీరములు, అభేద్యకవచములు మున్నగునవి వసిష్టులవారి 
గృహమున భ్మద్రపరచియున్నాను. వానిని గైకొని రమ్ము. 

లమ్మణుడు అన్నిటిని తెచ్చినాడు. తమ |వయాణనును గురించి స్నేహితులకు 
చెప్పి వచ్చినాడు, 

సతారామలకణులు తమ వస్తునంప త్తిని దానము చేయుట 

రాయుడు : లక్ష్మణా ! మనము మన ధనము నంతయు (బాహ్ముణులకు, ఆ|శితులకు పంచి 

చెట్టి అడవికి పోవుదము. నీవు త్వరగా వెళ్ళి మన గురువుతు డైన సుయజ్ఞుని 

తోడ్కొని రమ్ము. 

లక్ష్మణుడు సుయజ్ఞుని పిలుచుకొనివచ్చినాడు. రాముడు ను యజ్ఞునికి చే మోడు 
గీలించి సితానహితుడ్రై అతనికి [వదకిణము చేసినాడు. రాముడు తన బాహుపురులను, 
కుండలములను ఇతర ఆభరణములను సుయజ్ఞని కిచ్చినాడు. సీతాదేవి తన చెవిలో ఊదిన 

మాటను రాముడు సుయజ్ఞునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు: సఖా ! సీత తన మెడనూలును, మొలనూలును, హోరమును ఇతర ఆభరణము 

లను ని భార్య కీయగోరుచున్నది. వానిని (గ్రహించి నీ భార్య. కిమ్ము. ఇవిగో ! 

ఈ అంగదములనుకూడ ఇచ్చుచున్నది. వానినికూడ 7౫ కొనుము. మాపాన్సును 

కూడ ఇచ్చుచున్నాము [గహింపుము. 

రాముడు నుయజ్ఞు నికి అనేక వస్తువుల నిచ్చినాడు. నుయజ్ఞుడు వానిని (పతి 

(గహించి సీతా రామలక్షుగులకు మంగళాశీర్వాదములు కావించినాడు. 

రాయుడు : లజ్ముణా ! కౌసల్య ఉపాధ్యాయునికిని, మనలను మన తల్లిదండ్రులను ఆక 

యించి యుండువారికిని పుష్కలముగా ధనము నిమ్ము. గో దానములు విరివిగా 

చేయుము. అందరికి వేయేసి ఆవులకు తక్కువ లేక్టుండ ఈయవలయును. 

లవ్మణుడు కుబేరునివలె విరివిగా దానములు చేసినాడు. సేవకులు, ఆ|శితులు, 

అందరు కన్నీరు కార్చుచున్నారు. వారిని చూచి రాముడు “మేము మరలివచ్చువరకు 

9 
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నా గృహములోను లక్ముణుని గృవాములోను దీపము చెట్టి జాగత్తగా చూచు 

కోనుడు” అని చెప్పినాడు, 

ధనాధ్యముని పిలిపించి ధనము శెప్పించినాడు - అక్కడ |పోగుచేసిన ధనరా? 
అంతఇంత అని చెప్పుటకు సాధ్యముకాదు. ధనము నంతయు పంచి పెట్టినారు. 

తిజటుని తథ 

(తిజటుడు ఒక పేద (బాహ్మ్ణుడు, కందముూలములను (తవ్వి తెచ్చుక్ "నుచు 

నేల రాలిన పరిగ యేరి తెచ్చుకొనుచు కాలమును వెళ్లబుచ్చుచున్నాడు. ముసలివాడు. 
చాలమంది పిల్లలు, సంసారము బరువుగా ఉన్నది. అతని భార్య వయస్సులో ఉన్నది. 

త్రిజటుడు కందమూలములను (త్రవ్వుచుండినాడు. అతని భార్య (తిజటుని 

సమీపించి “ఎంత సేవైనను ఈ గొడ్డలి ఈ గుద్దలి పట్టుకొని కూర్చున్నచో ఏమైనట్టు! 
వానిని అక్కడ పారవె చి అటువెళ్లి శాముని కంటబడిన యొడల మన కేమెన లాభము 

కలుగును” అని చెప్పినది. 

3 అపాస్య ఫాలం కుద్దాలం కురుష్వ వచనం మ 

రామం దర్శయ ధర్మజం యది కించి దవాప్ప్యసి తీవ లీ! ఖా లి 

[ఇది గొప్ప ళ్లోకము. ఇందులో సూణ్మూర్ధ మొకటి కలదు. మన పనిము ట్రన్నియు 
య థి 00 

ఆవల పారవైచి (శ్రీరాముని తలచుకొనుచు ఉందుమేని ఆ మహానుభావునికి మనమీద దయ 
కలుగును. (శ్రీరాముని కొంట బడినవానికి వ లోటు ఉండదు [| 

భార్య మాటను కాదన లేక (తిజటుడు బ-రులుచేరినాడు. చిరిగిపోయిన శాబిని 
కప్పుకొని వచ్చినాడు. |బహ్మ తేజస్సుతో జ్వలించుచున్నాడు గనుక ఎవ్వరు అడ్డగింప లేదు. 

(తిజటుడు రాముని సమీపించి “రామా! నేనొక పేద (ఛాహ్మ్హుణుడను. బహు 
కుటుంబిని. నాపై నీ దృష్టిని ప్రసరింప జేయుము” అని వేడుకొన్నాడు. 

నిర్ణనో బహు పుత్రోఒస్మి రాజపుత్ర మహాయళః 

ఉంఛవే త్రి ర్వోనే నిత్యం (పత్యవేకస్య మా మితి 32.85 

రాముడు :.(పరిహాసనుగా) నీకు వెయి ఆవులనై నను ఈయను. 
జ 

(వేయి ఆవు లనగా అంత క నీసమన్న మాట, ఒక చిల్లి గవ్వనై ను ఇయ్యను అన్నట్టు] 

నీ కొక చిన్న పరీక "పెట్టుచున్నాను. ఇదిగో ! ఈ కట్లను తీసికొని విసరి 
వేయుము. అది ఎంత చూరము పోవునో అంత మేరకు గోవుల నిచ్చదను. 
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(తిజటుడు శాటిని మొలకు చుట్టుకొని తన బల మంతయు వినియోగించి కట్టను 
గిరగిర తిప్పి విసరినాడు. ఆ కట్టి సరయూనది ఆవలి గట్టున పడినది. రాముడు ఆనంద 
పరవళు డై నాడు. |త్రిజటుని కవుగిలించుకొని గోవులను ఆశ్రమమునకు చేర్చి (తిజటుని 
ఊరడించుచు సలుకుచున్నాడు. 

రాముడు : స్వామి కోపింపకుము.. పరిహోనమున కనిన మాటయేగాని అన్యము కాదు. 
జ్వలించుచున్న నీ అపార తేజస్సునుచూచి దాని (ప్రభావమును ెలియగోరి నీచే 
ఈ పని చేయించితిని, _ దీనిని గురించి ఆయాస పడవలదు. మనీ యేదైనను 
కావలసినచో కోరుకొనుము. ఇచ్చుటకు సిద్దముగా ఉన్నాను. నా ధన మంతయు 

మీవంటివారికి ఇచ్చుటశే గాని, లేనిచో దానితో ,నాకేమి పనియున్నది! 

మన్యు ర్నఖలు కర్తవ్యః పరిహాసో హ్యయం మమ ' 32.40 

ఇదంహి తేజ సవ య ద్దురత్యయం 
తదేవ జిజ్ఞాసితు మిచ్చతా మయా 
ఇమం భవా నర్జ మభిప్రచోదితో 
పృణీష్వ కించే దపరం వ్యపస్యతి 32.41 

(తిజటుడు ఇంశేమియుకోర లేదు. [| శ్రీరాముని కప్పగిలితోనే కృళార్జుడై నాడు] 

[ఇక్కడ మనము అనుకోదగిన మాట ఒకటి యున్నది. అరణ్యమునకు [ప్రయాణ మగు 
చున్న (శ్రీరాముని మనన్సు ఏపమ్మాతము కలకబారలేదు సరిగదా, మరింత [పసన్నముగా 
ఉన్నది. అట్లు కానిచో |తిజటునితో పరివోనము లాడగలడా! | 

సితారామలక్మణులు దశరథుని చూడబోవుట 

ఈ విధముగా తమ ధన మంతయు అందరకు పంచి పెట్టి సీతా రామలవ్మణులు 

దశరథుని చూచుటకు బయలు బేరినారు. ఛతములు లేవు. రథములులేవు. రాజవీధిలో 

పాదచారులై వెళ్టుచున్నారు. [పజ లందరు మేడలవై నెక్కి దుఃఖముతో కుమిలి 
పోవుచు దీనులై చూచుచున్నారు. ఇంతకుముందు, ఆకాశమున విమానములలో 

(పయాణము చేయు వారికికూడ కంటికి కబడని సీతా దేవి ఇప్పుడు రాజవీధిలో నడచి 

పోవుచు అందరకు కనబడుచున్నది. 

యా .నశక్యా పురా [ద్రష్టుం భూతై. రాకాశగ్రై రపి 

తా మద్య సీతాం పశ్యంతి రాజమార్షగతా జనాః 38.8 

(వజలు : దశరథునికి వదేని పిశాచము పట్టియుండును. కానిచో ఇట్టి దారుణ కార్య 

మును చేయునా! రాముడు మానవలోకమునకు వేరువంటి వాడు. జనులు 
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పుష్ప ఫలాదులు. మూలము శిథిల మగునేని ఫల పుష్పములు నళింపకుండునా ! 

కావున మన మందరము మన గృహములను విడిచిపెట్టి (శ్రీరాముని అనుస 

రించుట మేలు. ఈ పాడుబడిన పట్టణమును కట్టుకొని _కెకేయి సుఖపడును 

గాక! (శ్రీరాముడు ప అడవిలో నుండునో ఆ అడవియే పట్టణము కాగలదు. 

మన మందరము పరిత్యజించిన ఈ పట్టణమే అరణ్య -మగును, 

వనం నగరమేవాస్తు యేస గచ్చతి రాఘవః 
అస్మాభిశ్చ పరిత్యక్తం పరం సంపద్యతాం పనమ్ 48.22 

ఈ మాట లన్నిటిని రాముడు విన్నాడు; కాని అతని మనస్సు ఎట్టి వికారమును 
పొందలేదు. 

శుశాప రామ శ్నుత్వా చన విచ(కేఒస్య మానసమ్, 98.26 

ఈ విధముగా ఏతారామ లత్ముణులు రాజమార్షమున నడిచి దళరథుని భవన 

మును చేరుకున్నారు. 

దశరథుని భవనమున సీతారామ లఅక్ముణులు 

సుమంతుడు దీనుడై ఒక (పక్కన నిల్వబడి యుండినాడు. 

రాముటు : నుమంతా ! నేను వచ్చియున్నానని తం|డిగారికి నివేదింపుము 

నుమం/తుణు : (లోనికిపోయి, మాటలు తడబడుచు) మహారాజా! మన రాముడు తన" 

ధనము నంతయు దానముచేసీ' అడవికి పోవుటకు ముందు నీ దర్శనము చేసికొను 

టకు వచ్చి వాకిట వేచియున్నాడు. రామునికి దర్శన మిమ్ము. 

దళరథులం : సుమం[తా! నా భార్యల నందరను పిల్వబంపుము. వారందరితో కూడి 

రాముని చూడగోరుచున్నాను. 

దశరథుని కోరిక ననుసరించి అతని భార్యలు మూడు వందల ఏబది మంది 
కాసల్యను గూడి సభామందిరమునకు వచ్చినారు. ఆ పిదప సుమం|త్రకీడు సీతారామ 
లక్ష్మణులను లోపలికి (వవెశ పెట్టినాడు. 

రాముని చూచుటతోడనే దశరథుడు లేచి ఎదుశేగినాడు; కాని రాముని 
చెంతకు నడవజాలక (కిందపడి మూార్భిల్లి నాడు, రాముడు, లకుణుడుు సీశ్ర దశరథుని 

లేవనెత్తి మంచముమీద కూర్చుండ జెట్టినారు. కొంత సేపటికి దశరథునికి తెలివివచ్చినది. 
రాముడు : తండ్రీ! నేను దండకారణ్యమునకు పోవుచున్నాను. నీవు దుఃఖమును విడిచి 
_._నన్ను (ప్రసన్న దృష్టి ఫ్టితో చూడుము. లత్మయిడు, సీత నావెంట వచ్చెద మను 
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చున్నారు. నేను ఎంతదూరము వారించినను వారు నా మాటను అంగీకరింప 
లేదు. వారికి కూడ అనుజ్ఞ నీయమని నిన్ను వేడుచున్నాను. 

దళరభుడు.: రామా! కై కేయికి వరములిచ్చి మోసపోయితిని. నీ విప్పుడు నన్ను న్మిగ 

హించి పట్టాభిషేకము చేసికొనుము. 

రాముడు : (అంజలి చేసి) తం|డీ ! సత్యమును కాపాడుటయే ధర్మము. నేను పదునాలుగు 

సంవత్సరములు అరణ్యములో నివసించి తరువాత నీ పాదములకు (మొక్క 
గలను, ఇప్పుడు నాకు సెలపిమ్ము. 

[యుద్ధానంతరమున స్వర్గమునుండి వచ్చిన దశరథుని! శ్రీరాముడు (మొక్కి ఈ 
నూటను సార్థకము చేసికొనియున్నాడు. | 

దళరొభుణు : (సత్యపాళబద్దు డై. దుఃఖముతో రాముని చూచుచు) నాయనా! నీ దృఢ 
బుద్దిని మరలించుటకు నాకు సాధ్యముకాదు. కాని శేపు వెళ్ల్ళకూడదా! ఈ 

ఒక దినమైనను నిన్ను కన్నార చూచుచు నుఖముగా ఉండగలను. నీ తల్లిని 

చూడుము. ఎంత దుఃఖించుచున్నదో, పొపము! ఈ నాడు నీ ముచ్చట లన్ని యు ' 

తీర్చుకొని శేపు ఉదయముననే వెళ్లవచ్చును, | 

రాముడు : తం|డీ ! ేవైనను వెళ్లవలసినదే కదా! ఒక్కనాటి భేగముతో పని యేమి! 

నేనిప్పుడే. వెళ్ళుట మంచిది. నీవు భరతునికి పట్టాభిషేకము జరిపింపుము. 

కె శేయికి [పసాదించిన వరములను కొటత లేక పాలింపుము. నాకు రాజ్యముతో 

గాని భోగములతోగాని పనిలేదు. నిన్ను నత్యవంతుని చేయుట మాతమే 

నాకు కావలసినది. ఈ మాటను నేను (ప్రమాణముచేసి చెప్పుచున్నాను. నాకు 

వనవాస మొక కష్టముకాదు. (పజ లందరిని ఊరడింపవలసిన నీవు ఇట్లు దుఃఖిం 

చుట తగునా! తండ్రీ! దుఃఖపడకును. (పసన్నుడవై నాకు సెలవిమ్ము. 

నైవాహం రాజ్య మిచ్చామి న సుఖం నచ మైథిలీమ్ 
నైవ సర్వాని మాన్ కామా న్నన్వర్గం నైవ జీవితమ్. + 3447 

త్వా మహం సత్య మిచ్చామి నానృతం పురుషర్షథ 

(ప్రత్యక్షం తవ సత్యేన సుకృతేన చ తే శే. 34.48 వోలు 

తండి! "దేవతలకు కూడ తండియే దైవ మని అందురు గదా! కావున తండ్రిని 

దైవముగా భావించి త తంగడి ఆజ్ఞ ఆజ్ఞను పాలింతును, 

'ఈ మాటలు విని దశరథుడు కుమారుని కవగిలించుకొని తెలివిదప్పి పడిపోయి 

నాడు. కైకేయి తప్ప మిగిలిన వారందరు గట్టిగా విలపించినారు. సుమం|తునికి 
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శ. శేయిమీద మిక్కిలి కోపము కలిగినది. తల విదుర్చుకొని, బుసలు కొట్టుచు, పండ్లు 
పటపట కొరకుచు, కోపముతో మండిపడుచు కై కేయి హృదయమును నిశిత వాక్కు 
లతో చీల్చుచున్నాడు. 

నుముంళుడు : శై శేయి! నీ వెంతటికైనను తగుదువు. నీ భర్త, నీ రాజు అను మాటను 
కూడ పాటింపక, దశరథ చకవర్రినే ఈ గతి పట్టించినావు. నీవు భర్తను 
చంపుదానవు. కుల ధ్వంనకురొలవు. భ రను అవమానింపకుము, (స్రీలకు కోటి 

మంది ప్కుతులకన్న భర్త అనురాగమే అతిశయ మని శెలిసికొనుము. 

మావమంస్థా దశరథం భర్తారం వరదం పతిమ్ 

భర్తు రిచ్చా హి నారీణాం పుత్రకోట్యా విశిష్యతే .శీర్.6 

ఇజ్వాకు వంశమున "జ్యేష్ట పుతుడే రాజ్యార్హుడు. ఈ అనాది ఆచారమును 
తల్మకిందులు చేయబూనుకొన్నావు. భరతునికి రాజ్యము: కట్ట బెట్టి నీ కోర్కెను తీర్చు 
కొనుము. ఒక్కరుకూడ నీ రాజ్యములో ఉండరు. మేమందరము రామునివెంట 
పోయెదము. నీవు చేసిన (కూర కార్యమునకు నీవు దహింపబడ లేబేమి ! మామిడి 

చెట్టును ఛేదించి, వేపచెట్టును నాటి, దానికి పాదులుకట్టి పాలుపోసీ పెంచినను వేస 
చెట్టు మధురఫలముల నిచ్చునా ! 

ఆమం ఛిత్వా కుఠారేణ నింబం పరిచరేత్తు యః 
యశ్లైనం పయసా సించే నైవాన్య మధురో భవేత్ 35.14 

వేవచెట్టు నుండి తియ్యని తెనె | నవింవ దను వాక్యములో ఎంతో నిజ మున్నది. 

నీ కొఅకు చెప్పినదే ఈ ఉపమానము. కైకేయి! నీతల్లి సంగతి మాకు తెలియనిది 
కాదు. నీ సతికి తెచ్చుచున్నాను వినుణ. 

ఒక మహాత్ముడు ప్రసాదించిన వర[పభావమున నీతండ్రి సకల జంతువుల 
భాషలు నేర్చుకొన్నాడు. ఒకనాడు శయనమందిరమున చీమలు మాటలాడుకొను 
చుండినవి. ఆ మాటలను వినగా మీ మి తం డికి నవ్వు వచ్చినది. తన్నుచూచి పరివాసించు 
చున్నాడని మీ తల్లి |భమపడి మీ తం|డ్రిమిద కోపి ంచి “ఈ నవ్వుకు కారణ మేమి? 
అని మీ తం, డిని 'పళ్నించినది. “ఆ కారణమును. చెప్పిన యొడల నాకు వెంటనే 
మరణము సంభవించును” అని మీతం|డి చెప్పినాడు. ఆ మాటకు నీ తల్లి పమస్నదో 
ఎరుగుదువా ! “నీవు చచ్చిన చత్తువుగాక ! బతికిన |బతుకుదువు గాక ! నీచావు 
బతుకులతో నాకు పనిలేదు. నీ నవ్వుకు కారణమును చెప్పితీరవలసిన దే,” అని పట్టు 
పట్టినది. నీ తండి తన గురువుచెంత కరిగి సంగతి చెప్పి నాడు. శనీ భార్య చనిపోయినను 
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సరే!నీ వెంత మాత్రము రహస్యమును చెప్పగూడదు,” అని గురువుగారు చెప్పినారు. 

నీ తండి మరలివచ్చి నీ తల్లిని తిరస్కరించి సుఖపడినాడు, 

విన్నావానీ తల్లి సంగతి ! అట్టి తల్లికి పుట్టిన దానవు! నీకు మంచి బుద్ది ఎట్లు 

కలుగును ? కొడుకులకు తండి గుణములు, ' కొమారితలకు తల్లి గుణములు సం|క 

మించు నన్న లోకోక్తి నీ పట్ల సత్యమే అయినది. 

సత్య శ్చాద్య (ప్రవాదోఒయం లౌకిక: (పతిభాతిమే 

పిత్రూన్ సమనుజాయంతే నరా మాతర మంగనాః 35.26 

కావుననే దశరథుని [1పాణము మీదికి వచ్చు ఈ కష్టమును కలిగించుటకు నీవు 

జంకుట లేదు. 

కై శేయి!.నా' మాట వినుము. నీవు నీ భర్త చెప్పినట్లు చేసి ఆయనను రతించు 
కొనుము, దుఃఖ సము[దములో మునిగియున్న ఈ [పజల నందరను 'లేర్చుము. 

' దశరథుని మోసపుచ్చి వరములు గైకొంటివి. అట్టి వరములను దశరథుడు 

పాలింప నవసరములేదు. అతడు వానిని పాలింపడు. అట్టి ఆశ వదలుకొనుము. [శీరామునికి 

పట్టాభిషేకము జరిపింపుము. అట్లు చేయవని నీకు లోకములో తీరని అపవాదము కలు 

గును. రాముడు అడవికి వెళ్ళిన యొడల ఈ అయోధ్యలో ఒక్కడైనను ఉండబోడు. 

ఎందు కెక్కిన గొడవ! రామునికి పట్టాభిషేకము చెయింపుము. అందరము సుఖముగా 

ఉండవచ్చును. . 

ఇట్లు కఠినముగాను మృదువుగాను _అనేకవిధములుగా సుమంత్రుడు చెప్పి 

చూచినాడు. కాని కై కేయి కొంచెమైనను చలింపలేదు. ఆమె ముఖమున ఒక చిన్న 

మార్పుకూడ కానరాలేదు. . 

నైవ సా కుభ్యశే దేవీ న చస్మ పరిదూయతే 

నచాస్యా ముఖవర్ణస్య విక్రియా లక్ష్యతే తదా 35.86 

[అందరిలో సిగ్గువిడిచి నిల్వబడి పట్టుదలతో ఉండుట అంతయు దై వబలమున నే!] 

_ దశరథుడు వరదానమును తలచుకొని తీరని దుఃఖములో. మునిగి యున్నాడు. 

వలలోనుండి తప్పించుకొనుటకు వీలు కనబడలేదు. ఒక ఆలోచన తోచినది. 

'భళరథుడు : సుమం(తా ! తై శేయి రాముని అడవికి పంపుటకు పూనుకొన్నది. రాముడు 
కూడ వెళ్తుటకే నిళ్చయించినాడు. కావున ఈ వనవాసము తప్పునట్టు కనబడ 

లేదు. -నీ విప్పుడు ఒకపని చేయుము. రామునివెంట చతురంగ బలములను 

పంపుము. రత్నములు ధనఛాన్యములు రాసులు ఛాసులుగా రాముని వెంట 



140 అయోథ్యా కాండము 

పంపుము. అరణ్యములో, రాముడు యజ్ఞయాగాదులు చేయుచు బుషులతో 

సుఖముగా కాలము గడపగలడు. 

ఈ మాటలు విని కై కేయి భీతి జెందినది. ముఖము వెలవెల. బోయినది, 

కైకేయి : (సిగ్గు విడిచి) రాజా! ఏమి యీ విపరీతము ! సైన్యమును ధనమును రాముని 
వెంట పంపి, శూన్యమై పాడుబడిన "రాజ్యము నా నీవు భరతున కిచ్చుట ! 

శ 

దశరథుడు : కైకేయి! మొదలే దుర్భరమైన బాధలో ఉన్నాను. నన్నేల ఇంకను 

బాధించుచున్నావు * రామునినెంట సైన్యమును పంపకూడ దని నీ కిచ్చిన 

వరములో ఉన్నదా? 

కైకేయి; అరణ్య వానమునకు పోవువాడు నిర్ణను డ్రై పోవలయును. ఇది కొత్త సంగతి 

కాదు. మీ వంళములోనే మీ పూర్వుడైన అసమంజుడు అడవికి ఎట్లు వెళ్ళి 
. నాడు? పుటికతో గొడ్డలితో వెళ్ళినాడు. అడవికి పోవుటయనగా అట్టిది. 

రాముడు కూడ అట్టు వెళ్లవలసిన దే. 

ఈవిధముగా నిండు సభలో జంకులేక మాటలాడుచున్న శక కేయిని చూచి 

అందరు సిగ్గుపడినారు. కాని కైకేయి లక్యము చేయలేదు. దశరథుడు తన్నుతాను 

నిందిం ..కెనుచు నిశ్చేష్టు డై నాడు. 

నీద్ధాద్ధడు (మం త్రి: కైకేయి! అసమంజుిడు [పజల బిడ్డలను సరయూనదిలో ముంచి 
బాధించి తాను ఆనందించుచుండిన దుర్మార్గుడు. (ప్రజ లందరు అతని దుండగ 

మును గురించి తమ [ప్రభువైన సగర చకవర్తితో మొర పెట్టుకొన్నారు. 
సగరుడు తన పుతుడుచేసిన నేరమునకు శిత' విధించి ఆతనిని అడవికి వెడలగొట్టి 

నాడు. రాము డిప్పుడు ఏదేని తప్పు చేసి శిక్ష ననుభవించుటకు అడవికి పోవు ' 
చున్నాడా యేమి ? రాముడేదైన న నేరము చేసి యుండునేని చెప్పుము. అ శ్లున 

అతనిని తప్పక దండింతుము. మా శెవ్వరికిని రామునియందు ఎట్టి దోవముగాని 
కానరాలేదు. ధర్మమార్గమును అనుసరించుచున్న రాముని “ఇట్లు అడవికి 
పంపుదు మేని ధర్మమునకు ఆటంకము కరిగి అందువలన ఎంతటి సంపద యైనను 

భస్మ మగును. కావున నీ దుష్టబుద్దిని మానుకొనుము. రాముని ఇందే యుండ 
సీమ్ము. వృధా నిందలపాలు కావలదు. 

అదుష్టన్య హి నంత్యాగ స్పత్చథే నిరతస్య చ 

నిర్ణహే దపి శక్రస్య ద్యుతిం ధర్మ నిరోధనాత్ 36.29 
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[ఈ అర్థమును గమనించి మనము మెలకువకలిగి |పవ_ర్షింపవలయును. మంచివారి 
మనస్సులను నొప్పించు పనులను చేయకూడదు: అట్లు చేసినయెడల మన సంపదలు- తొలగి 

పోగలవు. | 

శై_శేయికి పిద్దార్థుని మాటలు నచ్చలేదు. ఇంతలో దశరథునికి వేరొక్క. 
ఆలోచన తట్టినది. 

పళరతథుడు : కై కేయి! నేను రాజ్యమును నుఖమును ధనమును విడిచిపెట్టి రాముని 

వెంట వె ళ్ళిదను. . నీవును నీ కుమారుడును రాజ్యము నేలుచు నుఖముగా ఉండ 

వచ్చును. 

ఈ మాటలు విని (శ్రీరాముడు తండ్రితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : తండి! సమస్త భోగములను పరిత్యజించి అరణ్యమున కందమూలములను * 

భుజించి మునివృ_త్తి నవలంబించు నాకు సై న్యములతోగాని ధనధాన్యములతో 

గాని పని యేమి! ఏనుగును దానము చేసి దానిని బంధించు |తాటిని వదలుకొన 
అగ శి గ లేక బాధపడుచున్న ట్లున్నది నీ మాట! ఏనుగును వదలుకొన్న వానికి (తాటితో 

పని యేమి! 

యోహి దత్వా ద్విప శ్రేష్టం కక్ష్యయాం కురుతే మనః 

రజ్జు స్నేహేన కిం తస్య త్యజతః కుంజరో త్రమమ్, 87.98 
జ టీ 

నాకు మజేమియు అక్కరలేదు. నారచీరలు మాత్రము దయచేయుడు. కంద 

మూలములు [తవ్వి తెచ్చుకొనుటకు పరికరము లిచ్చిన చాలును, 

సితారామలక్క్మణులు నారచీరలు ధరించుట 

కె కేయి సిద్దముగా ఉన్నది. నారచీరలు స్వయముగా తెచ్చినది. సిగ్గు విడిచి 

పెట్టినది. నారచీరలు రాముని కిచ్చి ధరింప్పిమని చెప్పినది. 

అథ చీరాణీ కై కేయీ-స్వయ మాహృత్య రాఘవం 

ఉవాచ పరిధత్స్వేతి జనొఘే నిరపషత్రపా 37.6 

(శ్రీరాముడు నార చీరలను ధరించినాడు. శై కేయి లత్మణునికి కూడ నార 

చీరల నిచ్చినది. లత్మణుడు కూడ ధరించినాడు, 

కె కేయి అంతటితో ఊరకొనలేదు. సీతాదేవికి సైతము రెండు నారచీర 

లిచ్చినది.. సీతాదేవి వానిని చూచి భయపడి చీరలను చేతికి తీసికొని ఒకదానిని మెడపై 

వేసుకొని "రెండవదానిని చేతపట్టుకొన్నది. సిగ్గు ముంచుకొని వచ్చినది సీతాదేవికి, 

ఏమి చేయుటకును తోపక దిక్కులు చూచుచున్నది. 
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కృత్వా:కంఠే చ సా చీర మేక మాదాయ పాణినా 

తస్తా హ్యాకుశలా తత్ర వ్రీళితా జనకాత్మజా 87.18 
(ca 

నారచీరలు ఎట్లు ధరింపవలయునో సీతాచేవికి తెలియలేదు. మును ెప్పుడు 

గాని.చూచి ఎరుగద్దు. పాపము! సీతాదేవి దిగులుపడి భర్తను చూచి నెమ్మదిగా 

అడుగుచున్నది. 

“అడవిలో నుండు తాపసులు ఈ చీర లెట్లు ధగింతురు” అని అడిగినది. 

కథన్ను చరం బధ్న౦తి మునయో వనవాసినః 37.12 

అంతట రాముడు ఆ నారచీరలను తన చేతికి తీసికౌని సీతాదేవి పట్టుచీరమీడ 

ఆనారచీరను స్వయవః:గా కట్టినాడు., 

™ 

తసాా స 
చ 

చరం బబింధ సీతాయాః కౌశేయ స్యోపరి స్వయమ్ 

గాగ 
ప్ర బాగబ్యు రామా ధర్మభృతాం వరః 

ఈ దృశ్యమును చూచి సభలో కన్నీరు కార్చనివారులేరు (కై శయ రప్ప్ర. 

అంతఃఖురో (స్త్రీలు: రామా ! వనవానము నీకు విధించినారు గాని సీశారేవికి విధింపలేడే 
'పీతను అరణ్యమునకు తీసికొని పోవలదు. ఇక్కడనే ఉండనిమ్ము లవ వచ్చు 
వరకు జమెను (గద్దతో రడించుచుండ గలము. 

రాముడు ఈ మాటలను చెవిని జెట్టలేదు. కాని, సీళా లేవి నారచీరలు ధరించుట 

వసిష్టుడు సమ్మతింపక ఆ ఫసిని నివారించి -కై కేయితో అనుచున్నాడు. 

వనీస్టుడు : గుణహీనురాలా ! సతాదేవి అరణ్యమునకు పోవలసిన పని యేమి? | శ్రీరాన 

నికి సిద్ధపరచిన నింహోసనముమీద సీశాచేవిని కూర్చుండ 'జెబ్లదను. సీతాదేవి 

ఈ రాజ్యమును పాలించునుగాక ! రాముని భార్య రాముని ఆశ కావున 

అశడు వాలింపవలసిన రాజ్యమును ఆమె వాలింపగలదు. 

ఆనుష్టాస్యతి రామస్య సీతా ప్రకృత మాసనమ్ 07.20 

ఆత్మాపి దారా స్సర్వేషాం దార సంగ్రహ వ దర్హినామ్ 

ఆత్మేయ మితి రామస్య పాలయిష్యతి మేదినీమ్ 37.24 

ఒకవేళ సీతాదేవి రాముని అనుసరించి అరణ్యమునకు వెళ్లు'నేని మేమందరము 

కూడ వారిని అనుగమించెదము. భరతుడు, కతుఘ్నుడు “నారచీరలు ధరించి 
రామునికి శుుళూషు చేయుటకు అడవికి వెళ్లగలరు. అయోధ్యలో నీవును స్థావరము 

లైన వృతములును మిగిలియుందురు. పాడుపడిన ఊరిని పాలించుచు ఈ చెట్లతోకూడ 
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నీ వించే 'యుండుము. రాముడు ఎందుండునో అదియే రాజ్యము. రాముడు లేని 

(పదేశమే అరణ్యము. 

నహి త దృవితా రాష్టం యత్ర రామో న భూపతి? 

త ద్వనం భవితా రాష్ట్ర్రం యత రామో నివత్స్యతి. 87.29 

శైకేయి! ఒక్కమాట మ్యాతము జ్ఞ హ్రియందుంచుకొనుము. భరతుడు 

దశరథునికి జన్మించినవాడే అగునేని తం|డి మనసార తన క్రీంయని రాజ్యమును పాలింపనే 

పాలింపడు. నిన్ను తల్లిగాకూడ లెక్కచేయడు 

న హ్యాదత్తాం మహీం పిత్రా భరత శ్యాస్తు మర్హతి 

త్వయి వాపుత్రవ ద్వస్తుం యది జాతో మహీపతేః 987.30 

భరతుడు ఇజ్వాకు వంశ చరితమును చక్కగా శెలిసికొని యున్న వాడు 

గనుక నీవు భూతలమునుండి ఆకాశము వరకు ఎగిగినను భరతుడు నీవు కోరినట్లు 

వ ర్హింపడు. 

యద్యపి త్వం &తితలా ద్గగనం చోత్చషిస్యసీ 
భల 

పితృవం౦ంళ చరి్యత్రజ్ఞ స్పోజన్యథా. న కరిష్యతి 37.81 

నీ చేయున దంతయు భరతునికి అపకార మేగాని ఉపకారము కాదు. (శ్రీరాముని 

అనునరింపనివాడు లోకములో ఒక డున్నాడా! రాముడు అడవికి వెళ్లుచుండగా అతనిని 

వెంబడించు పళుపఖ్యూదులను రామునివైపు మరలి చూచుచున్న వృతములను నీవు 
చూడగలవు, ' శై శేయి! నీ కోడలై న సీతాదేవికి నార చీరలు తగన, ఆమెకు మేలైన 

ఆభరణనుల నిచ్చి అలంకారము చేయించి సంపుటయే యు కము. 

వసిష్టుడు ఈ మాటలను పలికి సీశాదేవిచేత నార చీరలు ధరింపజేయు యత్న 

మును ఆపు చేయు మని చెపి స్పినాడు, అక్కడ కూడిన జను అందరు దశరథుని దూపి.చుట 
కారంభించినారు. ఆ నిందా వాక్యములను భరింవలేక దశరథుడు తన జీవితముమీద 

రోత కలిగి మరణించిన మేలని తలపోసినాడు. దశరథుడు నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు 
అనుచున్నాడు. 

దోళరొటుడు : త్రై కేయి! గురువుగారు చెప్పిన మాట సత్యము. సీతకు నార చీరలు వనికి 

రావు: నేను తెలివితక్కువవాడనై నీకు వరము లిచ్చితిని. రాముని అడవికి పంపు 
చున్నావు. సలే! సీత నీకేమి అపకారము చేసినది * 

ఇట్లు పలికి దశరథుడు తల వంచుకొన్నాడు. 

రాము? తం|డ్రీ! నేను అడివికి వెళ్లుచున్నాను. నా తల్లి కౌసల్యవంక ఒకమారు 

చూడుము. నా తల్లి ఎంత యోగ్యురాలు ! తన కుమారుని అరణరమునకు _ 
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పంపుచున్నను నిన్ను 'ఒక్కమాటకూడ అనలేదు. ఆమెయెడ దయజూప వేడు 

చున్నాను. ఆమె పుత శోకమును మరచిపోవునట్లు ఊరడింపుము. నా గురించి. 

దుఃఖముతో ఆమె |పొణము విడుచును కాబోలు! ఆమెను కాపాడు మని 

(వార్ధించుచున్నాను, 

దశరథుడు దుఃఖమును 'పట్టజాలకపోయినాడు. రాముని కన్నెత్తి చూడ లేక 

పోయినాడు. నోట మాట రాలేదు. అన్తే దుఃఖంచుచు “నేను పూర్వ మెందరు తం|డు 

లను వారి బిడ్డలకు దూరము చేసితినోగచా ! ఎంతమందిని ఎట్టి బాధలు పెట్టితినోగచా! 

ఆపాపమే నాకిప్పుడు ఇట్టి దుఃఖమును కలిగించినది. నాకు మృత్యువు రాలేదే! కాలము 

కానప్పుడు కాలము చేయుటకూడ కానిపని ! ఒక్క _కెశేయి కారణముగా ఎందరు 

దుఃఖముల పాలై నారు!” అని చింతించినాడు. తలయె త్తిచూచి “రామా! అన్నాడు. 

వెమాట రాలేదు. మూర్చ వచ్చినది. కొంత సేవటికిగాని శెలివి రాలేదు, కన్నులనిండ 

అశువులు [5 మ్మేనవి, 

ధళరతుఢు : సుమం(తా ! మంచి రథమును తెచ్చి వారి నెక్కించుశొనిపోయి అరణ్యమున 

చేర్చిరమ్ము. జౌళా ! నా సత్యము నన్నెంత దుఃఖమున ముంచినది ! కన్నకొడు 

రును అడవలపాలు చేయుచున్నానే! మంచిగుణములకు ఇట్టి ఫలమే కాబోలు! 

సుమంతుడు రథము సిద్దపరచినాడు. దశరథుడు ధనాధ్యతునితో అనుచున్నాడు. 

_ దళరథుడు : సీతకు పదునాలుగు సంవత్సరనులకును కావలసిన వస్త్రములను ఆభరణము 

లను తీసికొనిరమ్ము. 

వాసాంసి చ మహార్హా ణీ భూషణాని వరాణిచ 

తాని సం ంథ్యాయ వైదేహ్యా క్షిప్ర మానయ. - 99.15 

 ధనాథ్యతుడు అన్నిటిని తెచ్చినాడు. సీతాదేవి అలంకరించుకొన్నది. కౌసల్య 

సీశారేవిని కవుగిలించుకొని 

కొనల్హు : సీతా! స్త్రీల స్వభావము సహాజముగా మంచిది కాదు. తాము కోరిన 

దంతయు ఇచ్చుచున్నంత కాలము భ_ర్తపట్ట అనుర కలై యుందురు. భర్తకు 

కొంచెము కష్టదళ సంభవించినప్పుడు అతనిని నిర్లత్యము చేయుదురు. సుఖముగా 

ఉన్నంతకాలము ఎంతో మంచివాశై యుందురు. భర్తకు సంపద తఅిగిపోయి 

అతడు కష్టములో నుండునప్పుడు భర్తను త్యజించుటకును వెనుదీయరు. (స్త్రీలు 

అనృతములాడుటకు జంకరు.- వారి మనస్సులు తెలిసికొనుట సులభ మైన, పని 

కాదు. ఒక్కకతణములో, భ రృమీది (చేమ సర్వము మాయనుగును. కులమును 
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గాని, పొందిన మేలునుగాని, విద్యనుగాని లోకమశరాందనుగాని చేనినికూడ 

- = ఫ్ర He oo జగ న. 
లెక్క పెట్టరు. (స్రీలు ర్రల్రి చపలనస్వ భావలు, సతి వతలు మాత్రమె భర్తను 

దైవముగా పూజింతురు, 

సీతా ! అడవికి పంవబడినవా డసీ నా కుమారుని అవమానింవకుము. దరదు 

డె నను ధనికుడై నను భర్త యే దెవమను మాట జ్జ ప్రియం దుంచుకొనుము. 

నీత: అత్తా! ఇంతదూరము నాకు చెప్పవలయునా! నీవు చెప్పినశ్లై నడచుకొందును. 

భ ర్హ నేవిధముగా పూజింసవలెనో నాకు మాతను తెలియదా ! దుష్ట (పవ రన 

గల (స్త్రీలతో పోల్చతగినదానను "కాను. ధర్మమును ఎంతమా[తము నే నలి 

"కమింపను. 

తంతువులు ఛిన్న మగునేని ఏణ పలుకునా! చకములు లెక రథము నడచునా! 

అన్తే శత సుతులు గలదైైనను భర్తకు ౧రమైన పడతి సుఖపడదు. తండిగాని, తల్లి 

గాని, పుతుడుగాని శస్త్రకి కొంచెముసుఖమునుమ్మాత మే కూర్చగలరు. భ ర్రవలన 

కలుగు నుఖమునకు మితిలేదు. అమిత నుఖము నిచ్చు "భర్తను గొరవింపని (స్త్రీ ఎందు 

కై నను పనికివచ్చునా !' నేను పత్మివతను. ధర్మాధర్మనుల నెజిగినదానను. నేను 

భర్శను అవమానింతునా ! పతియే నాకు దైవము. 

ఈ మాటలు విని కౌసల్యకు మిక్కిలి సంతోషము కలిగినది. 

[అత్తా కోడలూ ఏకమై శై శేయిని ఉద్దేశించి మాబాడుచున్నట్టు అనిపించుచున్న ది. 

ఒక్క కుమారుని సుఖమునక్రై భర్తను త్యాగము చేయుటకు సిద్దపడిన శై కేయి ఎంత నీచు 

రాలె నది తమ మాటలలో వ్య క్తపరచినారు.. కాని ఈ మాటలను విని శె కేయి కొ 
(క అటో యా 

న 
చ అయం 

కాజ 

మైనను చలింప లేదు. | 

సీతా కాసల్యల సం భాొషణమునకు సంబంధించిన శాక ములు పిఠసీయములు | 

తొనల్య ఫ్ 

అసత్య స్సర్వలో కేఒస్మిన్ సతతం సత్క్బాతా: ప్రీహైః 

భర్తారం నానుమన్యంతే వినిపాఠ గతం స్రీయః 39.20 

ఏష స్వభావో నారీణా మినుభూయ పురా సుఖమ్ 

ఆల్బామ ప్యాపదం (పాప్య దుష్యంతి ప్రజహా త్యోపి 39.21 

ఒకి వీ శ sO 4 వ్ స అసత్య +*లా వికృతా దుర్గో్రహ్య హృదయా స్తథా 

యువత్యః పాప సంకల్పాః క్షణమాళత్రా ద్విరాగిణః 39.22 

నకులం నకృత౦ విద్యాం నద త్రం నాపి సం్రగ్రహమ్ 

స్త్రీణాం గృహ్హాతి హృదయ మనిత్య హృదయా హి తాః 39.28 
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సాధ్వీనాంహొ స్థితానాం తు శీలే సత్యే శ్రుతే శే 

స్త్రీణాం పవిత్రం పరమం పతి రేకో విశిష్యతే 39.24 

సత్వయా నానమంతప్యః పుత్రః (పవ్రాజితో మమ 

తవ దైవత మస్త్వేష నిర్ధన స్పధనో౬ఒపివా 89.25 

నీలో 

కరిష్యే సర్వ మేవాహ మార్యా య దనుళా సి మామ్ 
pr. 

వ్ ల అ a అ 4 
అధిజ్ఞాస్మి యథా భర్తు ర్వ ర్తితప్యం శుతం చ మె 39.2 

నమా మసజ్ఞనే నార్యా సమానయితు మర్హతి 

ధర్మా ద్విచలితుం నాహమలం చందాదిన (ప్రభా 39.28 

నాత్తంత్రీ వాద్య తే వీణా నాచక్రో పెర్తతే రథః 

నాపతి స్పుఖమేధేత యా స్యాదపి శతాత్మజా 39.29 

మతం దదాతి పొ పితా మితం మాతొ మితం సుతః 

ఆమితిస్యహి దాతారం భర్తారం కా నపూజరేత్. 39.90 

సాహ మేవం గతాడేషా శుతధర్మ పరావరా 
గ్ . et లి 

ఆర్య కిపమన్యేఒహం౦ స్త్రీణాం భర్తాహి దైవతమ్, 39.31 

రాము £ (తల్లికి పదతీణముచెసి) అమ్మా! దుఃఖపడకుము. పదునాలుగు సంవత్సరము 
అనగా నెంత! ఇశు తణములో గడచిపోగలవు. ఆ తరువాత నేనువచ్చి నీ సన్ని 

ఛానమున నే ఉండగలను. ఈ లోపల తం| డిని మెలకువతో కాపాడుచుండుము. 

(మిగిలినవారిని చూచి అంజలిబద్దు డె) తల్గ్లులారా |! చనువువలనగాని పొరపాటున 

గాసి నేను చేసిన అపరాధనులను మన్నింపుడు. నాకు నెలవు దయచేయుడు. 

సంవాసా తఇరుషం కించి వజానాదా(పి యత)_ట౩తమ్ 

తన్మే సమస జాసీత సర్వా బృెముంత్రయామి వ. 99.98 

ఈ మాటలను వినీ దశరథుని భార్యలు గొల్లున ఏలపించినారు. కై కేయిని తిట్టని 

వారులేరు. మందిర సుంతయు రోదన ధ్వనితో నిండిపోయినది. 

౧తారామలక్మణులు [ప్రయాణమునకు సిద్దమె దశరథునికి పదతిణము చేసినారు. 
సీతా దేవిని, లత్ములుని తన వెంట తీసికొని పోవుటకు రాముడు తండి అనుజ్ఞ పొంది తల్లికి 

నమస్కారః చేసినాడు, లక ణఖుడుకూడ కౌసల్యకు, సుమి[తకు నమస్కరించినాడు. 

సుమ్మిత లక్మణునికి హితము ఉపదేశించుట 

నుయైగతో ; (లవణుని శిరము మూర్కొని) కుమారా! నీకు స్నేహితులవట్ల ఎంతో పీతి. 

రాముని యెడ మిక్కిలి అనురాగము కలచాడవై అతనివెంట అడవికి పోవుట శే 
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నిన్ను చై_వము పుట్టించినాడు. ఏమరుపాటులేక సీతారాములను కనిపెట్టి 
యుండుము. 

సృష్ట _స్త్వ్యం వనవాసాయ స్వనుర క్త న్సుహ్మృజ్ఞనే 

రామే (ప్రమాదం మా కౌర్షీః పుత్త) భ్రాతరి గచ్చతి - 40.5 

రాజ్యపాలకు డై నను వ్యసనతప్తుడై నను రాముడే నీకు సరమగతి యని ఎరుగుము. 
నీవు రాముని అనుసరించి అరణ్యమునకు పొన్ను. ఒక్క మాట మాతము నదా జ్ఞ ప్రీ 

యం దుంచుకొనుము. రాముని తం|డ్రిగాను, సీతను తల్లిగాను, అడవిని అయోధ్యగాను 
భావింపుము. శెలిసినదా! కుమారా! నీకు మంగళ మగునుగాక'! 

రామం దశరథం విద్ధి మాం విద్ధి జనకాత్మజామ్ 
ఆయోధా్యా మటవీం విద్ధి గచ్చ తాత యథా సుఖమ్ 40.9 

పీతారామలష్నణులు అడవికి పోవుట 

సుమం|తుడు రథమును సిద్ధపరచి తెచ్చినాడు. సీతాదేవి సర్వాభరణ భూషిత మె 
ఉత్సాహాభరిత మై రథ మారోహించినది. రామలజ్మ.ఖులు సైతము రథము నారో 

హించినారు. దశరథుడు సీతాదేవికి ఇప్పించిన వస్తాాభరణములను, రామలవ్మణుల 

ఆయుధములను, కవచములను, కందమూలములు [తస్వుకొనుటకు కావలసిన పరికరము 

లను అన్నిటిని రథములో పెట్టినారు. రథము బయలు దేరినది, 

పట్టాభిపేకమును చూడవచ్చిన వారందరు శ్రీరాముడు అరణ్యమునకు పోవుట 

చూచి దుఃఖతులై మూర్చిల్లినారు. రథము వడిగా పోవుచున్నది. జనులు మూర్భదేరి 

పరు గత్తుచు రథమును వెంబడించుచున్నారు. 

“సుమం[తా! రథమును మెల్లగా తెలుము” అని కేకలు సెష్టు చున్నారు. 

జను లందరు పరివరివిధములుగా మాటలాడుక్ "నుచున్నారు, 

జనులు : కౌసల్యది రాతి గుండె. కానిచో ఆమె ఇంకను బతికి యుండునా! సితాదెవి 

కృ తార్థురాలు. నిడవలె రాముని అనుసరించుచున్నది. 

కృతకృత్యా హీ వై దేహీ ఛాయే వానుగతా పతిమ్ 40.24 
_“పతివతా మనవోభాగా భూమే వానుగళా సదా” అని గచా జనకుడు చెప్పి కన్యా 

దానము చేసినాడు] 

లక్ష్మణా ! నీవె ధన్యుడవు, రామునికి పరి చర్య చేయు మవో భాగ్యమును 

ఆర్జించినావు. ఇదియే నీకు తపస్సిద్ధి. ఇట్టు రాముని అనుసకించుబయే నీకు శాశ్వత 

కీర్తిని కలుగ జేయును. స్వర్గమునకు కూడ ఇదియే మార్గము సుమా! 
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మహాప హ్ హి తే సిద్ధి రేష చా భ్యుదయో మహాన్ 

ష. స్వర్గస్య మార్షశ్చ య దేనమనుగచ్చసి 40.26 

జనులు ఈ విధముగా మాటలాడుకొనుచు కన్నీ రు కార్చుచు వెళ్లుచున్నారు. 

|పయాణమువలన రేగిన దుమ్ము వారి కన్నీటి వలన అణగిపోయినది ! 

| వాల్మీకి మవార్షి కవిత్వ మావోత్మ్యమును ఈ భావములో చూడవచ్చును) 

దశరథుడు సై తము' రాముని చూడవలెనని తన భవనమునుండి బయలు బేర 

నాడు. అంతఃపుర (స్త్రీలు, కౌసల్య మున్నగువారు పరుగులెత్తి రాముని చూచుటకు 

వచ్చుచున్నారు. 

దశరథుడు కొంతదూరము వచ్చి [కింద పడిపోయినాడు. (శ్రీరాముడు తల్లీ 

దండ్రుల అవస్థనుచూచి వారి దుఃఖమును భరింపజాలక “సుమం(తా ! రథమును 

వేగముగా తోలుము” అన్నాడు. దశరథుడు “సుమం[తా ! నిలు! నిలువుము” అని 

అటిచుచున్నాడు. (శ్రీరాముడు “పో! పొమ్ము” అని త్వరపెట్టు చున్నాడు. 

సుమం|త్రునికి ఏమి చేయుటకును తోవలేదు. నుమంతుని పని కండు. చక్రముల 

సందున చిక్కుకొన్న ట్లయినది. 

తిషేతి రాజా చుక్రోశ యాహి యాహీతి రాఘనః 

సుమంత్రస్య బభూవాత్మా చక్రయో రిషి చాంతరా 10.46 

రాముడు : (సుమంతుని బాధను గమనించి) సుమం(తా ! నీవు తిరిగివచ్చిన పిదప రాజు 

గారు నీవై తప్పుపెట్టిన యొడల “మీ అరపు నాకు వినబడలేదు" అని చెప్పి 

తప్పించుకొన వచ్చును. వారి దుఃఖమును చూడలేకున్నాను. రథమును వేగ 

ముగా పోనిమ్ము. 

నా (శ్రొషమితి రాజాన ముపాలబ్దోఒపి వత్యసి 

చిరం దుఃఖస్య పాపిష్ట మితి రామస్త మ।బవీత్ 

రథము వేగముగా పోవుచున్నది. రాజబంధువులు, మణికొందలు గొప్పవారు 

రథమును కొంతదూర మనుసరించి వెనుకకు మరలినారు. సామాన్య జనులు రథము 

వెంట వెళ్లుచునే యున్నారు. 

దశరథుని శరీరము చెమటతో తడిసిపోయినది. విలపించుచున్నాడు. ముసలి వాడు 

పాపము! గుజ్జముల పరుగు నందుకొనగలడా ! కౌసల్య సై తము అశ్తు బాధపడు 

చున్నది, అంతట మంతులు దశరథునితో “ఎవడు మరల కేమముగా రావలయు నని 

కోరుదువో అట్టివానిని ఎక్కువ దూరము వెంబడించుట సరికాదు” అని హెచ్చరించినారు. 
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యమిచ్చే త్పునరాయాంత ౮ నైనం దూర్ మను[వజేత్ 40.50 

దశరథుడు కౌసల్య మున్నగువారు ఆగిపోయినారు. రాముని రథ గమనమున 

రేగిన ధూళి యెంతదనుక కంటికి కనబడుచుండెనో అంతవరకు. దశరథుడు ఆ వె వుననే 

చూచుచుండినాడు. అదికూడ కనిపింపకపోయిన వెంటనే దశరథుడు దుఃఖభారమున 

పడిపోయినాడు. దశరథుని లేవనెత్తుటకు కౌసల్య కుడిచేయి పట్టుకొన్నది. కైకేయి 
ఎడమ (పక గాకు వచ్చినది. 

దళరథుడు : (కై కేయినిచూచి) ఓసీ దుర్మార్గురాలా ! నన్ను స్పృశింప వలదు. నీ ముఖము 
నాకు చూపకుము. ' నీవు సాకు 'భార్యవుకాపు. నీకు నాకు ఎట్టి బంధుత్వముగాని 
లేదు. నిన్ననునరించి యుండువారికిని నాకును ఎట్టి సంబంధము లేదు. నీవు కేవల 

అర్థపరురాలవు. నీకు ధర్మబుద్ధి లేదు. నిన్ను పరిత్యజించుచున్నా ను. నీవు చేసిన 

అకార్యమును ఆమోదించి భరతుడు రాజ్యమును స్వీకరిరచి పాలించునేని అతడు 

నాకు చేయు జలతర్పణాదులు నన్ను చెందకుండునుగాక ! 

కెకేయి! మా మమాంగాని స్పా&ీ స్తం దుషచారిణీ 
నూ నాజీ యలు 

నహిత్వాం ద్రష్టు మిచ్చామి న భార్యా నచ బాంధవీ. 42.6 

యేచత్వా మను జీవంతి నాహం తేషాం నతే మమ 
'కేవలార్థ పరాం హత్వాం త్యక్త ధర్మాం త్యజామ్యహమహ్. 42.7 

అగృహ్హాం యచ్చతే పాణి మగ్నిం పర్యణయం చ యత్ 

అనుజానామి తత్సర్వ మస్మిన్ లోకే పరత ద. 42.8 

భరత శ్చే త్పతీతస్సా్యా (ద్రాజ్యం (ప్రాప్యేద మవ్యయమ్ 

యన్మే స దద్యా త్పిత్రర్థం-మాం మా తద్దత్తమాగతమ్... 42.9 

కౌసల్య దశరథుని లేవచనె_త్తినది. నెమ్మదిగా పురము |పవేశించుచున్నారు.. దళ 

రథుడు రాముని తలచుకొని విలపించుచున్నాడు. సీతారామలవ్మణులు అడవిలో 
కాలము నెట్లు గడపగలరో యని వేదన పడుచున్నాడు. కై కేయిని నిందించుచున్నాడు. 

“కె కేయి! నీకోర్కె_ తీర్చుకొనుము. నీవు విధవవై రాజ్యము నేలుకొనుము. 
నేను రాముని విడిచి జీవింపజాలను” అని విలపించినాడు. 

సకామా భవ కై కేయి విధవా రాజ్య మావస 

నహితం పురుష వ్యాఘ్రం వినా జీవితు ముత్సహే. 42.21 

ఇట్లు దుఃఖించుచు దీనుడై పురము (పవేశించినాడు. అయోధ్య పాడుపడి 

యయుండినది. శక్తిగల పౌరు లందరు రాముని వెంట వెళ్ళినారు. వీథులలో నరసంచా 
10 - . 
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రములేదు. దుకాణములు మూసినారు. దేవాలయములు కూడ మూయండీ 

యుండినవి. అయోధ్య శూన్యముగా కానబడినది. { 

దోళరోథుడు: నన్ను కౌసల్య మందిరమునకు కొనిపొండు. రాముని తల్లియింట తప్ప 
మరియొకచోట నా మదికి ఊరట కలుగదు. 

దశరథుడు కౌసల్య భవనము [పవేశించినాడు. మంచముమీద కూర్చుండినాడే 

గాని మతి మతిలోలేదు. “రామా! నన్ను వీడి పోవుచుంటివాక అని బిగ్గరగా విల 

పించినాడు. “రాముడు వనవాన [వతమును పూర్తిచేసి మరల అయోధ్యకు వచ్చు 

వరకు జీవించియుండి రామునిచూచి ఆనందింప గలిగినవారే ధన్యులు” అని తల 

పోసినాడు. 

నగము రాతి గడచినది. అప్పుడు దశరథుడు కౌసల్యతో అనుచున్నాడు. 

దోకరొథుడు : "కౌసల్యా! నా చూపు రామునే అనుసరించుచున్నది. దానిని ఇప్పటికిని 

మరలింప జాలకున్నాను. నాకు నీవుకూడ సరిగా కనిపించుటలేదు. నన్ను నీ 

చేతితో స్పృశింపుము. 

రామం మేఒనుగతా దృష్టి రద్యాపి ననివ ర్తతే 

నత్వా పళ్యామి కౌసల్యే సాధు మాం పాణినా స్పృళ 42.84 

ఇట్టి స్థితిలోఉన్న దశరథునిచూచి కౌసల్యకు మరింత దుఃఖము వచ్చినది. 

తొనల్వం : బ్రా * (దళరథునితో) ఎంతపని చేసినది 3 కేయి! రాముని అడవులపాలు చేయక 

భరతునికి దాస్యము చేయుమని కోరినను మేలుగా నుండియుండును. ఊరిలో: 

విచ్చ మెత్తుకొని భరతునికి. సేవ చేయుచు నా కన్నుల యెదుట నై నను ఉండును 
గదా, నా రాముడు! 

ఆథస్మ నగరే రామళ్ళ్చరన్ భై క్షం గృ శే రా వసేత్ 

కొమకారో వరం దాతు మపి దాసం మమాత్మజమ్ 43.4. 

నీవు 3 కేయి మాటలను విని, మంచి చెడ్డలను గమనింపక, అట్టి సుకుమారులను 

అడవులపాలు చేసితివిగదా! మంచి యోవనమున భోగము లనుభవింపవలసిన కాల 

ములో ఆ దంపతులకు వనవాన మేమిటి! ఇది అంతయు నా పురాకృత కర్మ మే. 

బిడ్డలు పాలు (తాగబోవునప్పుడు వారి తల్లుల పాలిండ్లను పూర్వజన్మమున ఛేదించి 

యుందును. లేకలేక పుట్టిన ఒక్క కొడుకును విడిచి పెట్టి నేను జీవించియుండగలనా | 

నుఖు(ళ : కౌసల్యా! ఎందు కీవిలాపము. నీ కుమారుడు ధర్మమార్గము నవలంబించి 

తం|డిని సత్యవంతునిగా చేయుటకు గదా అడవికి పోయినాడు! అట్టి ధర్మాత్ముని 
| 
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| 
గురించి దుఃఖించుట సరికాదు. రామునికి పరిచర్య చేయుటకు. అరణ్యమునకు 

వెళ్లిన అక్నణుడు మిక్కిలి అదృష్టవంతుడు. సీత పత్మివత కావున రాముని 
అనుసరించీనది. రాముడు మవోనుభావుడు. వారికి అరణ్యమున ఎట్టి ఆపదలును 

కలుగవు. రాముడు మహో[పభావుడు. రామునికి అపజయ మను మాట లేదు. 

నారచీరలు ధరించి అడవికి బయలు దేరిన రాముని సీత అనుసరించిన ళ్లే లత్మీయు 

అతనిని వెంబడించినది. అట్టి రామునికి దుర్గభ్నమైన చేమియు లేదు, 

కుశచీర ధరం దేవం గచ్చంత మపరోజితమ్ 

సీతే వానుగతా లక్ష్మీ స్తస్యకిన్నామ దుర్లభమ్ 44.19 

కౌసల్యా! దుఃఖమును విడిచి పెట్టుము. రాముడు తీర్ణ (పతిజ్ఞుడై వచ్చి నీ పాదము 
లకు |మొక్కగలడు, పట్టాభిషేకము చేసికొని దివ్య తేజస్సుతో వెలుగుచున్న నీ కుమా 
రుని చూచి నీవు ఆనందజాప్పములను విడువగలవు.. 

పునః ప్రవిష్టం' దృష్ట్వా త మఖభిషి క్రం మహాశ్రియష్్ 

సముత్రష్యసి నేత్రాభ్యాం &ీప మానందజం పయః 44.28 

నుమి[త ఊలఅట మాటలవల్ల కౌసల్య దుఃఖము తగ్గిపోయినది. 

(సుమి(తాచేవి ఎంత గొప్పది! ఆమెను “తపస్విని” అని వర్ణించినారు వాల్మీకి మవార్షి 
ఆమె కౌసల్యకు చెప్పిన హితవాక్యములను గమనించినచో ఆ వర్లనలోని సత్యము విశద 
మగును. తన కుమారుడు లక్ష్మణుడు అడవికి [పయాణ మగుచుండగా ఆమె దిగులు పడలేదు 
సరిగదా, అంతకన్న మంచిపని లేదని అభినందించినది. లత్మణుని అదృష్టమును కొనియాడినది, 
రాముని మవాంత్త్యుమును గుర్తించిన కొద్దిమందిలో సుమిత్ర ఒక తె. విశ్వామి[తుడు 
దశరథునికి చెప్పినమాట ఇచ్చట స్మరింపదగి యున్నది. 

అహ౦ వేద్మి మహాత్మానం రామం సత్య పరాక్రమమ్ 

వసిష్టో౬పి మహాతేజా యే చేమే తపసి స్థితాః బాల. 19.14 

తపన్సుచేతగాని రాముని తెలిసికొనుట సాధ్యము కాదని ఈ ళ్లోకమున సూచితమైనది. 
సుమి[త “తపస్విని” అగుటచేతనే రాముని తెలిసికొన గలిగినది. రాముని శెలిసికొన్న వారికి 
ఎట్టి ఆపదయును రాదు. అందుకే సుమిత్ర నిర్విచారముగా నున్నది. ] 

సీతారామలక్ష్మణులు అరణ్యమునకు పోవుట 

సీతారామ లక్ష్మణులు రథముమీద [పయాణము చేయుచున్నారు. (ప్రజలందరు 

రథమును వెంబడించి పోవుచున్నారు. రాముడు వారిని స్నే వాభావముతో చూచినాడు. 
దయార్దిదృష్టులతో వారిని (తాగుచున్నట్టు తోచినది. 
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ఆవేక్షమాణ స్పస్నేహం చక్షుషా (ప్రపిబన్నిన 4.5: 

[ రాముని చల్లని చూపులకు వారెన్ని నోములు నోచినారో ! |) 

రౌముణు : |పజలారా! నామెడ మీకుగల (పీతి గారవములను నా (పీతి కొరకు 

భరతుని'యెడ ఎక్కువగా |ప్రదర్శింపుడు, వయస్సులో చిన్న వ్యాడె నను భరతుడు 

జ్రానవృద్దుడు, మృదువుగా ఉన్నను గొప్ప పరఠరా[కమ శాలి, (ప్రభువునకు ఉండ 

వలసిన కల్యాణగుణములు భరతునియందు నెలకొని యున్నవి. భరతుడు 

మన చ|క్రవ ర్తిచే యువరాజుగా నియమింపబడిన వాడు. మన [పభువుగారి 

ఆజ్ఞను మీరు, నేను, అందటము పింలీంచి జనుసరంపి నలయును. కావున 

మీ శెల్లరు భరతుని యందు భ క్తికలిగి అతని మాటచొప్పున నడచుకొగుడు. 

మీ రిక అయోధ్యకు మరలుడు. 

రాముని మాటలు ఎవ్వరును వినిపించికొనలేదు. ఒక్కూరుకనూడ వనుకకు తిరుగ 

లేదు. కొందరు ముసలి ([బాహ్మణులు రఛాశంముల నుద్దేశించి “ఓ అక్ష్యములారా! 

మీరు ముందుకు అడుగు వేయకుడు. వెనుకకు మరలి రాముని అయోధ్యకు కొనిరండు. 

అశ్వములు కర్ణ వంతములని చెప్పుదురుగదా ! మీరు మా (వార్ధనను చెవిని బెట్టుడు” 

అని వాపోయినారు, 

ఇట్లు విలపించుచుండిన మునలి [వాహ్మణులను చూచి (శ్రీరాముడు జూలిపడి. 

రథమునుండి దిగినాడు. రాముని వెంబడి లతయును లత్మణుడును దిగినారు. (జాహ్మ్ 

ణులు గుజ్జముల వేగమును అనుకరంచలిరని ఇట్లు చేసి కాలినడకన మెల్లగా పయాణము 

సాగించుచున్నా రు. (బాహ్మాణులు రాముని క లిసికొన్నారు. 

(వొవ్చాణులు : రామ(పభూ ! అనవరతను. వేదముల నాళయి౨చియుండు మా బుద్ది 

నీ నిమిత్తమై వనవాసమ మీదికి మరలినది. మాకు పళముభన మైన వేదములు 

మా హృదయములలోనే నిలిచి యుండగలప. మా భార్యలను వారి 

పాతి వత్యమే రథతింపగలదు. కావున "మేము లేకబోయినను వారు తమ 

గృహములలో సురతీతవముగా ఉండగలరు. మేకు నీ వంటవచ్చి నిన్ను 

వేడుకొనుచున్నామ:. నీవు అయోధ్యకు మరలిరమ్ము. వృద్ద [బాహ్మణుల 

మాట [తోసిపుచ్చుట ధర్మముకాదు. మేమేకాదు. జంగమములు స్థావరములు 

అన్నియును నీరాక కోరుచున్నపి. వృకుములు సైతము నీవె పే తిరిగి చూచు. 
చున్నవి చూడుము, 

ఇట్లు మాటలాడుచునే తమసానదీ తీరమునకు వచ్ననారు. (బావా ణుల 

(పార్ధనల నంగీకరింపక [పయాణము సాగించుట చాగులేదని చెప్పినట్లు రాముని 
గా 
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(ప్రయాణమునకు తమసానది అడ్డు తగిలినది. సుమంత్రుడు గుజ్జిములను విప్పినాడు. 
అందరు తమసానదీ 'తీరమున .విశమించినారు. (శ్రీరాముడు నీతా దేవివంక చూచి 

లక్షుణునితో అనుచున్నాడు. 

తతస్తు తమసా తీరం రమ్య మా శ్రిత్య రాఘవః 

సీతా "ముద్వీక్య సౌమిత్రి మిదం వచన మటబవీత్ 46.1. 

[(లకణుని పేరువెట్టి నీశాకేవికి చెప్పుచున్నా డన్నమాట. రామునితో కూడిన 
: సంగతియే అంత! చెప్పదలచుకున్న మాటను తిన్నగా చెప్పడు. ఎల్లప్పుడు ఇతరులను పరిక 

చేయుచున్న శ్లే ఉండును. మాట మిక్కిలి నున్నితము. (శ్రీరాముని అర్థము చేసికొన గలిగిన 

వారు ఇద్దరు మాత మే కనబడుచున్నారు. సీతాదేవి, లక్మణుడు. చారిద్దరలో కూడ సీతా 

దేవియే మేటి] 

రాయుడు + లకుణా ! వన వాసపు ముదటిరా| తి వచ్చినది. ఇంటిసంగతి మరచి పొమ్ము. 

అయోధ్యలోని వారందరు .మనలను తలచుకొని దుఃఖంచుచుందురు. తల్లిని 

తం డిని తలచుకొని నాకు మిక్కిలి దుఃఖము కలుగుచున్నది. వారు ఏడ్చి ఏడ్చి 

(గుడ్డవారయి పోవుదురు కాబోలు పాపము ! భరతుడు ధర్మాత్ముడు కాబట్టి 

వారికి ఊరట కలుగజేయగల డని కొంత ధైర్యముగా ఉన్నాను. లక్ష్మణా 1! 

నీవు న న్ననునరించివచ్చుట ఎంతో మేలయినది. లేనిచో సీతా సంరతణ 

విషయమున చిక్కు కలిగియుండును. 
తమ్ముడా ! ఈరా|తికి నా కాహోర మమియు వలదు. నీరుమా[తము | తా గదను. 

సుమం|తా! గుజముల విషయమున జా(గత్తగా' ఉండుము. 

సుమంతుడు గుజ్జములను కట్టివేసి వానికి మేపు పెట్టి రామునిచెంతకు వచ్చి 
నాడు. సుమం|తుడును “లక్మణుడును పీతాళాములకు పర్లశయ్యను ఏర్పరిచినారు. 

రీశాం రాములు పర ర శయ్యమీద శయనించినారు. 

సుమంతుడు, లవ్మణుడు [శీరాముని గుణములను గురించి మాటాడుకొనుచు 

రాతి యంతయు 'మేల్కాంచియు౦డినారు. రాముని వెంబడించిన (పజ లందరు నిద 

పోయినారు. 

వారెవ్వరును సి;దనుండి లేవకముందే రాముడు లేచినాడు, 

రాముడు : -లవ్మణా ! చూచితివా యొ (పజలను ! ఇండ్లు 'వాకిండ్లు విడిచివచ్చి ఈ చెట్ల 

[కింద నిదురప గోవుచున్నారు. వారికి మనమీద ఎంత అనురాగము ! అయోధ్యకు 

రమ్మని పట్టుపట్టయున్నా ర రు. వారినంగతి చూడగా వారు |పాణముల నైనను 

త్యజింతురుగాని వారిపట్టును మాత్రము విడుచునట్టులేదు. కావున వారు నిద 
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లేనకముంచే మనము వెళ్ళుట మంచిది. మనము మన [పజలను సర్వవిధముల 

రకింప వలయును. కాబట్టి మనము వెంటనే వెళ్ళుట మలు. 

లక్బృణుడు : నాకుకూడ అశ్లే తోచుచున్నది. 

సుమంతుడు రథము నాయినముచేస్ శీ తా రామలవ్మణులను ఎక్కించుకొని 

తమసానదిని చాటించి ఆవలిలిరమునకు చేర్చినాడు. జనులకు [భమకలిగించుటకు 

రాముడు ఒక ఉపాయము ఆలోచించినాడు. 

రాయుడు : సుమం|తా! నీవుమాత్రము రథము నెక్కి కొంచెము దూరము ఉత్తర ముఖ 

ముగా పొమ్ము. తరువాత రథమును మరలించి తెమ్ము. నేను వతట్టు వెళ్ళినది 

వారికి తెలియకుండునట్లు రథమును (తిప్పుము. 

సుమంత్రుడు రాముని ఆజ్ఞను నిర్వర్తించి రథమును రామునియొద్దకు శెచ్చి 

నాడు. అందరు రథము నారోహించి తపోవననునకు పోవు మార్గము ననుసరించి 

(పయాణమైనారు. 

తెల్ల వారినది. జనులు రాముని జూడను తెలిసీకొనజూలక తమకు పట్టన నిదను 

నిందించుకొొన్నారు. 

[తమసా తీరమున శయనించినవారు నిదపోవక యేమి చేయగలరు! తమస్సు 
ఆవరించినది | | 

(పజలకు ఏమిచెయుటకును తోపలేదు. అక్కడనే అగ్నిలో పడి మరణించుట 

మేలని కొంత సేపు తలపోసినారు. “రాముడు లేకయే అయోధ్యకు వెళ్ళుట యెట్లు” 

అని కొంతసేపు తర్కించుకొన్నారు. తరువాత ఎంతో కష్టముమీద అయోధ్యకు 
వెళ్లి నారు. 

పట్టణ మంతయు పాడుపడి యుండినది. భయసడుచు ఇండ్లలో (పవెళించినారు. 

(్రీలందరు రోదనము చేయుచుండినారు. 'క్యేషపు తుడు సమీపించినను తల్లులకు సంతో 

షము కలుగుటలేదు. (శ్రీరాముని విడిచి పురమునకు మరలివచ్చిన జనులను వారి (స్రీ 

జనములు నిందించుచున్నారు. 

సీలు : (శ్రీరాముని విడిచివచ్చిన వారికి ఇండ్లతో గాని భార్యా పుతులతో గాని ధన 
ఛాన్యములతో గాని యేమి (ప్రయోజనము ! రామునివెంట నడిచిన లవ్మయి 
డొక్కడే లోకమున కంతటికి మంచిమగవాడు. అడవిలో (శ్రీరాముడు పయే 

నదులలో ఏ యే సరన్ఫులలో స్నానము చేయునో అవన్నియు ఎంతోపుణ్యము 
చేసికొన్నవె యుండును, అరణ(ములోని వృతములు, పర్వతములు, (శ్రీరా 



సీతారామలక్ష్మణులు అరణ్యమునకు పోవుట 

ముని ఎంతో ఆదరింపగలవు. అకాలమున సైతము వృక్షములు పూచి, కాచి, 

రామునికి ఆనందమును కూర్చగలవు. రాము డున్నచోట భయము, పరా 

భవము ఉండవు. మన మిప్పుడే రాముని వెంబడించి పోవుదము. ఆలస్యము 

చేసినచో రాముడు మనకు అందక దూరముగా వెళ్లగలడు. అందరు కదలుడు. 

రాముని పాదసేవ చేసికొనుచు నుఖముగా ఉండగలము. మేము సీతాదేవికి 

పరిచర్యలు చేయుచుందుము. మీరు (శ్రీరామునికి పరిచర్యలు చేయుచుండుడు. 

రాముడు లేని అయోధ్యలో ఒక్కతణమైనను ఉండజాలము, శై కేయి రాజ్య 

మున మాకు [పాణములు దక్కవు. ఆస్తిపాస్తులు మొదలే దక్కవు. కేవలము 

ఐశ్వర్యముకొరకు ప్వుతుని, భర్తను త్యాగము. చేసిన కై కేయి మనలను 

సుఖ పెట్టునా ! రామునివంటి మహాత్ముని అరణ్యముపాలు చేసిన మవోతల్లి 

మనలను సరకు సేయునా! 

రాజ్య మంతయు అనాయకమై ఛిన్నాభిన్న మైనది. మీరు పరమ దరిద్రులు. 

కావుననే రాముని విడిచి రాగలిగితిరి. మీ కిచ్చట చోటులేదు. విషము (మింగుడు. లేని 
యెడల మీ ేరుకూడ వినబడకుండునట్లు దూర దేశములకు పొండు. 

ఈ విధముగా తవు మగవారిని నిందించుచు (స్రీ లందరు రోదనము చేయుచు 

కూర్చుండినారు. ఇండ్లలో వంటలూ వార్పులూ యేమియు లేవు. పురమునందు 

ఎక్కుడివా రక్కడ' కూర్చుండి దుఃఖంచుచున్నారు. 

కిన్ను తేషాం గృ హెః కొర్యం కిందారై ౩ కిం ధనేన వా 

పుత్రై9 ర్వాకిం సుఖి ర్వాపి యే నపశ్యంతి రాఘవమ్ 48.7 

[ (శ, రాముని చూడనివారికి ఎన్నియుండియు లాభము లేదు] 

ఆకాలే చాపి ముఖ్యాని పుష్పాణి చ ఫలాని చ 

దర్శయిష్యం త్యను[కోళా దిరయో రామ మాగతమ్ . 18-18 

యత్ర రామో భయం నాత్ర నాస్తి తత్ర పరాభవః. 48-15 
పాదచ్చాయా సుఖా భర్తు స్తాదృశస్య మహాత్మనః 
సహి నాథో జనస్యాస్య నగతి స్పపరాయణమ్ 48.17 

వయం పరిచరిష్యామ సీతాం యూయంతు రాఘవమ్ 18-18 
యయా పుత్రశ్చ భర్తా చ త్యక్తా వైశ్వర్య కారణాత్ 
కం సా పరిహరే దన్యం కైకేయీ కులపాంసనీ 4822 

_యాపుత్రం పార్టివేంద్రస్య ప్రవాసయతి నిర్చృణా 

కస్తాం ప్రాహ్యసుఖం జీవే దధర్మా్యాం దుష్టచారిణీమ్. 48.24 
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సీతారామలక్కుణుల ప్రయాణము 
(శ్రీరాముడు కోసల దేశము నందలి నగరములు, (గామములు, వనములు, ఉపవన 

ములు అన్నింటిని సీతా దేవికి పరిచయము చేయుచు వారి రాజ్యము సరిహద్దు చేరినారు, 

రాముడు : సుమం|తా! మనదేశపు "బల్లకు వచ్చినాము. మరల .నే నెప్పుడు వచ్చి మన 
సరయూవనమున వేటాడగలనోగచదా! రాజులకు వేటవంటి ఆట మరి యొకటిలేదు. 

ఈ విధముగా మాటలాడుకొనుచు కోసలచేశమును దాటినారు. (శీరాముడు 
అయోధ్యవైపు తిరిగి నమస్కరించి “నాకు సలవిమ్ము. మవోరాజు బుణము తీర్చుకొని 

వచ్చి నిన్ను మరల దర్శింపగలను” అని (పార్ధించినాడు. పురజనులు వనుకకు వెళ్ళినారు. 

కాని జానపదులు మాత్రము గుంపులు గుంపులుగా (శీరానునని వెంబడించుచునే 

యున్నారు. రాముడు వారిని జాలితోచూచి “మీరు నాయందు ఆదరము చూపించి 
మిక్కిలి దూరము వచ్చినారు. మీరు నాచేరువన ఉందురేని మీకును నాకును దుఃఖము 
గనే యుండును. కావున మీరు వెనుకకు మరలుడు,”అని చెప్పినాడు. వారు దుఃఖ భార 
పీడితులై అతి పయాసమీద వెనుకకు మరలినారు. 

గుహుడు 

(శ్రీరాముని రథము గంగాతీరమున నుండిన శృంగి భేరపురమును సమీపిం చినది. 
పవిత్రమైన గంగానదిని దర్శించి అందరు రథమునుండి దిగి ఒక గారచెట్టు [కింద 
విళమించినారు. వారు విడిసిన (ప్రదేశము నిషూద రాజ్యము లోనిది, ఆ చేశమునకు 

రాజు గుహుడు. శ్రీరామునికి |పాణస్నేహితుడు. 

రాముడు తన దేశమునకు వచ్చిన వార్త విని గుహుడు తన మం[తులతోను, 
పరిజనముతోను, వచ్చి రామునికి స్వాగత మిచ్చినాడు. 

తుతలడు : (రాముని కవుగిలించుకొని) రామ (ప్రభూ! ఈ రాజ్యము నీ సొంతము. 
నీ విచ్చటికి వచ్చుట నా భాగ్యమేకాని ఇతరము కాదు. నీ.వంటి అతిథి అందర 
కును లభ్యపడడు. ఇవిగో! పిండివంటలు భోజన పదార్ధములు సిద్దముగా ఉన్నవి. 
వీనిని ఆరగింపుము. మీకు మేలైన పొన్పులను తెప్పించి యున్నాను. మీ గుజ్ఞము 
లకు కావలసిన మేపు కూడ సిద్దపరచి యున్నాను. నీవు నా ఆతిథ్యమును స్వీక 
రించి నన్ను కృళార్జుని చేయ వేడుచున్నాను. 

రాముడు * (గుహుని కవుగిలించుకొని) గుహుడా! నీవు (శ్రమపడి తెచ్చిన పదార్థములను 
మరల నీకే ఇచ్చుచున్నాను. [గహింపుము. ఇప్పుడు నేను వనవాసము చేయు 
చున్నాను. కావున వానితో నాకు పనిలేదు. ఈ గుజ్జము లన్న మా తండికి 



గుహండు 157 

1వాణము. వానికి మాతము మేత పంపినచో అదే చాలును. నాకు మరే 
-మియు అక్కరలేదు. 

(శ్రీరాముడు నారచీరలను ధరించియే సంధ్యమ ఉపాసించి - లవ్మణుడు కొని 
తెచ్చిన గంగాజలమును కాగి సీతాసమేతు డె ఒక్ చెట్లు కింద శయనించినాడు. సీతా 

రాముల సంరతణార్థము గుహుడు ధనుష్పాణియె సుమం|తునితోను, లవ్మణునితోను 
మాటలాడుచు ఆ 'రాతియంతయు మేలుకొనియున్నాడు. 

గుహుడు ; (లక్ముణునితో ) నాయనా! నీవు రాజపు[తుడవు. ఇట్లు మేలుకొని యుండుట 

ఎందుకు ? ఈ పొన్నుమీద శయనించి సుఖముగా ని ద్రింపుము. (శ్రీ రాముడు 

నాకు [పాణసమానుడు. రాముని అనుగవామువలన నాకు -క్షీర్తి ధర్మము 
ధనము అన్నియు లభింపగలవని ఆశించుచున్నాను. ఈ అరణ్యమున నాకు 
తెలియని [పదేశము గాని నాకు తెలియని విషయము గాని లేదు. నేను మెల 

కువ గలిగి సీతారాములను రతింపగలను.. నీవు సుఖముగా నిదురింపుము. 

అస్య (ప్రసాదా దాశంసే లోకేఒస్మిన్ సుమహద్యశ; 

ధర్మా వాప్పించ విపులా మరా వాప్పించ కేవలమ్ 5్1.5 

[శ్రీరాముని అన్నుగవా మున్న యెడల ఎట్టి కొరతయును ఉండదు] 

లక్ళణుడు : గుహుడా! నీవు రతించుచుండగా మా శెవ్వరికిని భయములేదు.. కాని, సీతా 
రాములు ఆ విధముగా నేలమీద శయనించి యుండగా నాకు నిదురపట్టునా ! 

ఆవో 1! వారికి ఎట్టి కష్ట'కాలము వచ్చినది! రాముని అరణ్యమునకు పంపి మా 

తండి చాలకాలము జీవించి యుండజాలడు. కౌసల్యగాని సుమి[తగాని 

దశరథ మవోరాజుగాని ఎక్కువ కాలము (బ్రతికియుండ లేరు. మా తంగడి తన 
కోర్కెను తీర్చుకొనలేక యే [పాణములు విడువగలడు. తండ్రికి (పేతకార్య 
ములు చేయుటకై నను మేము నోచవొనలేదు. 

రాశ్రియంతయు ఇట్టి మాటలతోనే గడచి పోయినది. సూర్యోదయ మెనది. 

లొముడు లవ్మణా ! ఈ గంగానది మిక్కిలి వడిగా [పవహించుచున్నది. దీనిని మన 
మెట్టయినను దాటవలయ్యును.. = 

[బక నావ కావలెనని గుహునికూడ అడుగడు. రాముని మాటకీళే అంత. ఆయన మన 

స్సులోని అభిప్రాయమును మనము. ఊహించి తెలిసికొనవలెను. ఆ పని అందరకు సాధ్య 
మగునా! లత్మణునివంటివానికిగాని సాధ్యముకాదు. ఒకొ్క్క-కమారు లవ్మణుని ఊహకు 

సైతము అందదు. సీతాదేవియే ఆపనికి సమర్థుఠాలు. 
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లక్ష్మణుడు రాముని అభిప్రాయమును (గ్రహించి ఒక నావను తెప్పింపు మని 

గుహునితో చెప్పినాడు. గుహుడు నావను సిద్దపరచినాడు. 

గివొడు : రామ[పభూ ! నావ సిద్దముగా నున్నది. _గంగానదిని దాటుటకు అభ్యంతర : 

మేమియు లేదు. 

అందరు నావయొద్దకు బయలు దేరినారు. 

నుమం(తుడు : రామ|పభూ ! నా కేమి ఆజ్ఞ. 

(శ్రీరాముడు తన కుడిచేతిని సుమం త్రునిమీద వె చి ఎంతో అనురాగము చూపించి. 

అనుచున్నాడు. 

రాముడు ; సుమం(తా ! నీవు రథమును తీసికొని అ యోధ్యకు మరలిపొమ్ము. 

నుమం్యతుడు : రామ|పభూ! నీవంటివానికి వనవాసము (పా పించిన దనగా (బ్రహ్మ 

చర్యము, వేదాధ్యయనము, సద్గుణములు నిరర్ధకము లన్నమాట. నీవు పితృ 

వాక్యమును పాలించి ముల్లోకములను జయించుచున్నావు. కాని మా గతి 

మాతము దుర్గతియే. మేము కైకేయి రాజ్యమున సుఖపడగలమా ! 

ఈ మాటలు చెప్పి సుమంతుడు పెద్దగా ఏడ్చినాడు. 

రాముడు : సుమం[తా! పడ్వకుము. నీవు అయోధ్య కరిగి మాతం|డిని ఊరడింపుము- 

కె. కేయికి సంతోషము కలిగించుటకు మా తండి చేయుమన్న పనులను చేయు 

చుండుము. మా తండి దుఃఖమును తీర్చగల కార్యములను చేసి ఆయన దుఃఖ 

మును తీర్చుము. 

నా తం|డికి నాకు మారుగా నమస్కరించి నా మాటలుగా ఇట్లని పలుకుము. 

“తండడీ! అరణ్య వాసము మాకు కొంచెముకూడ దుఃఖమును కలిగించుట లేదు. నీవు 

భరతుని పిలిపించి అతనికి యౌవరాజ్య పట్టాభి మేకము చేసి భరతుని కవుగిలించు. 

కొనుము. అక్పైన నీ కిప్పుడు సంభవించిన దుఃఖము తిరిపోవును.” 

సుమం(తా! కౌసల్యకు, నుమితకు, కై కేయికి మా ముగ్గురి నమస్కారములు. ' 
చెప్పి మా కేమమును తెలియ జేయుము, 

భరతునికి నా మాటలుగా ఇట్లు చెప్పుము “తండి మాటను గొరవించి పట్టాభి 

కము చేసికొనుము. మీ తల్లిని చూచునశ్లే మా తల్లినికూడ చూచి ఆదరింపుము. 

తల్లు లందరియందును భేదభావము లేక [పవ ర్తింపుము.” ' 

నుమం[తుడు + రామపభూ! నేను అయోధ్యకు వెళ్లలేను. నీతో ఉండెదను: నీవు లేక 
శున్యమైన రథమును తీసికొనిపోయిన దో -పురజను లందరు నన్ను తిట్లిపోయో 
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గలరు. నేను వెళ్లి నీ తల్లి ముఖమును చూడగలనా! “మా రాము డేడి?” అని 
. కౌసల్య అడుగునేని నే నామెకు ఏమి సమాధానము చెప్ప గలను? “నీ కుమా 

రుని మేనమామ ఇంట వదలి వచ్చితిని, అతనికి వచ్చిన భయ మేమియును లేదు” 
అని అబద్ధము చెప్పగలనా. “అడవిలో వదలి వచ్చితిని” అని నిజము పలుకుదునేని 
ఆమె దుఃఖమును భరింప గలనా ! నేను నీతో అడవిలోనే ఉండెదను. అట్లుండు 
టకు నీవు సమ్మతింపవేని నేను రథ సహితముగా అగ్నిలో పడి ఆహుతి యగు 

దును. నన్ను నీతో ఉండనిమ్ము. వనవాసము పూర్తికాగానే ఈ రథమునండే 
మిమ్ము కూర్చుండ బెట్టి అయోధ్యకు చేశ్చెదను, నా |పార్థన అంగీకరింపుము. 

రాముడు : సుమం|తా! నీ బాధ నాకు తెలియకపోలేదు. నా యెడ నీకు గల అపార 

భక్తి కూడ నాకు తెలియును, కాని ఖీవు అయోధ్యకు వెళ్లుట అత్యవసరము. 

కారణమును వినుము. నీవు అయోధ్యకు వెళ్లిన గాని నేను అడవికి పోయినట్లు 

కై కేయికి నమ్మకము కుదురదు. కై కేయికి నమ్మకము కలిగి ఆమె సంతోషిం 
చిన గాని నా తండి మాట సత్యము కాజాలదు. భరతునిచే పాలింపబడు 

రాజ్యము కె కేయికి లభించుటయే నాకు ముఖ్యము. కావున నీవు 

అ యోధ్యకు వెళ్లుము. 

ఈ మాటలు సుమం తునితో చెప్పి రాముడు గుహునితో 

రాముడు : గుహుడా! జన సంచారముగల ఈ ప్రదేశమున నేను నివసించుట సరికాదు. 

అరణ్యములోని ఆ|శ్రమములకు వెళ్లుట మంచిది. జటలు దాల్చి 'వెళ్ళ్లవలయును, 

నీవు మల్టీ పాలు తీసికొనిరమ్ము. 

గుహుడు మల్లీ పాలు తెచ్చినాడు. ముందు లక్షుణుడును తరువాత రాముడును 

జటలు దాల్చీనారు. 

గుహునికి కూడ వీడుకో లిచ్చి సీతారామలత్ముణులు నావచెంతకు వచ్చినారు. 
రాముడు : లత్మణా ! నీవు ముందుగా నావ నెక్కి తరువాత సీతను ఎక్కింపుము, 

[ఇది సాధ్య మగు పనియేనా! లత్ముణునికి ఒక చిన్న పరత. ] 

లక్ష్మణుడు రాముని సంగతి తెలిసినవాడు కావున ఆయన వాదయమును కని 

"పెట్ట ముందు సీతాదేవిని ఎక్కించి తరువాత తాను ఎక్కినాడు, రాముడుకూడ నావ 

నెక్కినాడు. గుహునినావికులు నావను నడిపినారు. 

తతో నిషాదాధిపతి ర్లుహో జ్ఞాతీ నచోదయత్ క్ి 

[గుహుడు .నావను నడిపినట్టు వాడుకలో ఉన్నమాట సరికాదు] ,.. 



160 ఆఅఆయోధ్యాకొండము 

సీశారామలత్ముణులు గంగానదికి నమస్కారము చేసినారు. నావ నడచు 

చున్నది. 

నావ నదీమధ్య[పదేశమునకు వచ్చినపుడు సీతాదేవి చేతులు జోడించి, 

నీత న తల్లీ 1 నా | పాణేశ్వరుడు తన తండి ఆజ్ఞను పరిపాలించి నాతోను లమ్మణునితోను 

కుళలిమమై మరలి వచ్చినప్పుడు నిన్ను పూజించెదను. గంగాచేవీ! నికు నమస్కా_ 

రము చేయుచున్నాను. నా విభుడు క్షేమముగా వచ్చి అయోధ్యా విభుడైన 

పిదప నేను నీకు ప్రీతిగా, గోవులను వ న్ర్రములను ([బాహ్మాణుల కిచ్చి వారికి 

మృష్టాన్న భోజనములు ెట్టించెదను. నీకు నవాస ఘటముల మద్యము, 

మాంసము నమర్సింతును. నీ తీరమున గల దేవతలను పూజించెదను. తీర్ణములకు 

'దేవాలయములకు పూజ లర్పించెదను. మేము తేమముగా వెళ్ళి మరల 

'శేమముగా అయోధ్యకు వచ్చునట్లు అనుగ్రహింపుము. 

నావ గంగానదిని దాటి దతిణతీరము చేరినది. సీతారామలవ్మణులు దిగి నడవ 

సాగినారు. 

రాముడు : లక్ష్మణా! మనము అరణ్యములో |పవేశించుచున్నాము. మెలకువతో సంచ 

రింపవలెను. ముందు నీవు, తరువాత సీత నడువుడు. మేము మిమ్ములను రథం 

చుచు వెనుక నడచెదను. ఈ అడవిలో మనము ఒకరి కొకరు సహాయపడుచుండ 

వలెను. ఏదైనను కార్యము చెడినపిమ్మట దానిని సరిదిద్దుట సులభము కాదు. 

నహి తావ దతిక్రాంతా సుకరా కాచన [క్రియా 5297 

సీతారామలక్ష్మణులు గంగానది ఆవలితీరము చేరువరకును సుమంతుడు 

చూచుచుండి వారు దూరమై చూపు ఆనకపోయిన పిదప కన్నీరు కార్చినాడు. 

సీతారామలవ్మణులు వత్స దేశమునకు వచ్చినారు. సాయంకాల మెనతోడనే 

ఓక చెట్టు క్రింద చేరి పండుటాకులు పరచుకొని శయనించినారు. 

రాముడు : లక్ష్మణా ! సుమం|తు 'డెననులేక మనము ఒంటరులమై గడపవలసీన రాతు 

లలో ఇది మొదటిరా తి, నీవు దుఃఖమును విడిచి పెట్టుము. 

[ఈ మాట సీశాదేవిని ఉద్ధేశించి చెప్పినశ్లే కనబడుచున్నది] 

ఈ రాతి మన తండ్రికి ని దపట్టి యుండదు. కై కేయి ఇప్పుడై నను నంతోషించి 

మన తండి [పాణములు తీయకుండునా ! మనతం|డి కామాత్ముడు. కైకేయి చేతిలో 

చిక్కుపడినాడు. తండి సంగతి తలచుకొన్నప్పుడు అర్థ ధర్మములకన్నను కామమే 

బలీయ మని తోపక మానదు. 
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ఇదం వ్యసన మాలోక్య రాజ్ఞిశ్చ మతి విభ్రమమ్ 

కామ ఏ వార్గధర్మాభ్యాం గరీయా నితి మే మతిః ర్గ9 

కానిచో తం|డిని అనునరించి యుండు నావంటి కుమారుని ఒక (స్త్రీ నిమిత్తము 

ఎట్టి అపండితుడై నను పరిత్యజించునా ! ఇక భరతుడును, అతని భార్యయు సుఖముగా 

నుండగలరు. యువశాజైన భరతుడు మన తండి మరణానంతరము రాజుకూడ 

కాగలడు. అర్థ ధర్మములను విడనాడి కామమునే ఆ[శయించువారి కందరికి దశరథునికి 

పట్టిన గతియే పట్టును. నున ఇంట కె కేయి అడుగు చెట్టుట నన్ను అరణ్యమునకు 

పంపించి రాజు మరణించునట్లు చేసి భరతునికి రాజ్యము చేకూర్చుటశే కాబోలు! 

సౌభాగ్య మదముతో ౩ కేయి మన తల్లులను బాధింపకుండునా! లక్ష్మణా ! నా నిమి 

త్రము సుమి త బాధపడుట నొ కెంతమా [తము ఇష్టము లేదు. 

అపీదానీం న 3 కేయీ సౌభాగ్య మదమోహిఠా 

కౌసల్యాం చ సుమితత్రాం చ సం ప్రబా ధేత మత్క్బృూతే. 53.15 

లమ్మణా ! నీవు [పొద్దుననే లేచి అయోధ్యకు మరలిపొమ్ము. కౌసల్య దిక్కులేక 

యున్నది. నీవుపోయి ఆమెకు అండగా ఉండుము. _కెకేయి దుష్టురాలు కాబట్టి కౌన 

ల్యకు ఏదైన గొప్ప అపకారము చేయునేమో ! నీవు వెళ్ళి మా తల్లిని భరతునికి అప్ప 

గింపుము. పూర్వజన్మమున మాతల్లి యేదియో పాపముచేసి యుండును. అందుకే ఆమె 

కిట్టి దుఃఖము నంభవించినది. లవ్మణా | నా[బతుకు నాకే అసవ్యాముగా ఉన్నది 

ఇన్నాళ్ళు కస్టపడి పెంచిన తల్లిని దుఃఖములో ముంచి ఆమెను వీడివచ్చిన నా (బతు 

కెందుకు ! నావంటి కుమారుడు ఏ తల్లి కిని కలుగకుండునుగాక ! 

మాస్మ సీమంతినీ కొచి జ్ఞ్లనయే త్సుత్ర మీదృశమ్ 

సౌమి శే యోఒహ మందాయా దద్మిశోక మనంతకమ్, dal 

లత్మణా ! మాతల్లి పెంచిన శారిక “చిలుకా ! ళతువైన కై కేయి పాదమును 

కొరుకుము”' అని చెప్పినదికచా ! ఆ శారిక నాతల్లికి చేసినంత హితమునుకూడ నేను 

చేయజాలక పోయినాను. నేను మా తల్లికి వోక్రమును మా[తమే చెంద జేయగలిగితిని ? 

లక్మణా | నాకు కోపము కలిగినచో ఒక అయోధ్యనేకాదు. ఈ భూమండలము. 

నంతయు నా బాణములచే సాధింపగలను. కాని ఇది పరా|కమమునకు సనమయముకాదు. 

అధర్మమునకు భయపడి పట్టాభిషేకము .మానుకొన్నాను. 

ఏకో హ్యుహ మయోధ్యాంచ పృథివీం చాపి లక్ష్మణ 

త రేయ మిషుభిః క్రుద్ధో ననువీర్య మకారణమ్. ర్తిఎ205 
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! నీ విట్లు పరితపించుట సరికాదు. నీవు దుఃఖించుచుండుట చూచిన 

£ శాచేవికిని నాకును దుఃఖము కలుగుచున్నది. నిన్ను విడిచి నెను తం |డినిగాని, 

సుమి|తనుగాని చూచుటకు ఇష్టపడను. నిన్ను విడిచి. స్వర్గ 

? అతుణుని చేత ఇట్లు ఒులికించుట కే (శరాముడు ఇంత సెప్పు మాట్లాడుట. రాముడు 

Cl 

=హైన మాట లన్నియు లమ్మణుని బాధించుచున్న భావములే, ఆ మాటలను రాముజే బయటికి 

అవి సరియైన భావములు కావని లక్ష్ముంనిచేతనే పలికించినాడు. ఇకమీద ఆ మాటలు 

నోట వచ్చుటకు అవశాళము లేదు. శిరాముని వాకాతుర్భమునం- కుగల విశేషము 

యొకటి. | 
వాణీ 

ఈ విధముగా మాటలాడుక్ "నుచు పరుండినారు. రాతి గడచిపోయి సూర్యో 

తా రామలవ్ముణులు బయలు బేరి (పకృతి సౌందర్యమును తిలకించుచు (ప్రయా 

తము చేసి నంగా యమునా సంగమ [ప్రదేశమున ప్రయాగ సమీపమున నుండిన భర 

చాగజా | కమము చేరుకొన్నారు. అప్పటికి (పొద్దు (తాలి 

సీతారామలత్యుణులు భరద్వాజా శమమునకు పోవుట 

భరడ్వాజమహాముని హోమము చేయుచుండినాడు. ఆ కార్యక లాపము పూర్తి 

యగువరకు వేచియుండి తదనంతరము సీతారామలవ్మణులు మునిని సందర్శించి నమ 

సరించి తమ వృత్తాంతమును నివెదించినారు. 

భరద్వాజుడు వారికి అతిథమర్యాదలుచేసి ఫలమూలాదు లిచ్చి సత్కరించి రాము 

నితో అనుచున్నాడు. 

భరదాందుడున రామా! మా ఆ|శమమునకు ఎంత కాలమునకు వచ్చినావు ! ఈ నాటికి 

నిన్ను దర్శింప గలిగితిని. నిన్ను నివ్యూరణముగా అడవికి పంపిన సంగతి 

విన్నాను. ఈ [పదేశము జనసమ్మర్షము లేక [ప్రశాంతముగా ఉండును. మీ రించే 

యుండి కాలము సుఖముగా గడపవచ్చును. 

రాముడు 2 మహామునీ ! ఈ |పచేశము పురజనులకు, జానపదులకు సమీపముగా ఉండుట 

వలన మమ్ములను చూచుటకు వారు వచ్చుచుందురు. మా నివాసమునకు తగిన 

గ ము క్ అశ న్ జల అం జగ , ర (పదెళమును చూపింపవు మని (పార్ధించుచున్నాను. 

ఛరద్దావుడు * నాయనా 1 ఇక్కడికి పదికోసుల దూరమున చ్నితకూట పర్వత మున్నది, 

అది గంధమాదన పర్వతమునకు సరివచ్చునది. ఆ చితకూట పర్వత శిఖరము 
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లను దర్శించిన జనులకు పాపబుద్ది వదలిపోవును. అక్కడ ఎందరో బుషులు 
తపన్సు చేసి స్వర్గమున కరిగినారు. ఆ | ప్రదేశము మీకు అన్నివిధముల అనుకూల 

ముగా నుండును, మీ కిష్టమెనచో ఇక్కడనే ఉండవచ్చును. 

ఈ మాటలలోనే ర్మాతి మైనది. ఆ ర్యాతి అచ్చటనే విశమించి తెల్లవారగనే 

రాముడు [ప్రయాణమునకు సిద్దపడి భరచ్వాజునితో 

రాముడు : స్వామీ! మిరు ని్దశించిన [పదేశమునకే వెళ్లదలచుకొని యున్నాము. 

అనుజ్ఞను వేడుచున్నాను. 

భరద్వాజుడు : తథాస్తు. చ్మితకూట పర్వతము ఎంతో రమ్యముగా నుండును. ఫల 

మూలములకు కొరత యుండదు. అక్కడ జక ఆ|శమమును నిర్మించుకొని సుఖ 

ముగా ఉండవచ్చును, 

సీతారామలక్ళణులు చితకూటమునకు బయలుదేరినారు. భరద్వాజుడు 

వారికి మంగళాకీ ర్వాదములు గావించి వారిని వెంబడించి దారి నూచించినాడు. 

ఖరద్దావుడు : రామా! మీరు గంగాయమునానంగమ [పదేశమునకు వెళ్లి అక్కడినుండి 

యమున ననుసరించి పోవలయును. ఒక తెప్సను నిర్మించుకొని మామూలు 

వున యమునను దాటిపోయినచో ఇ్య్యామము. అను పేరుగల ఒక 'వెద్ద వటు 

వృతము మీకు గోచరించును. ఏతాదేవి దానికి (మొక్కి తన కోర్కెలు తీర్పు 

మని |పార్గింప వలయును. కావలయునేని అక్కడ కొంత సెపు వి|శమింప 

వచ్చును. లేక |[పయాణము సొగింప వచ్చును. 

అక్కడనుండి ఒక [కోసెడు దూరము నడచిన యెడల మోదుగచెట్లు, రేగు 

చెట్లు, వెదురుపొదలు మున్నగు వృతములతా కూడిన ఒక నల్లని అడవి కానవచ్చును. 

ఆదారినే వెళ్ళిన యెడల చితకూటపర్వతము కనబడును. 

ఈ విధముగా చారి చూపించి భరద్వాజుడు తన ఆళమమునకు మరలినాడు. 

సీతారామలక్ష్మణులు చితకూటమునకు పోవుట 

రాముతు * లక్ష్మణా ! భరచ్వాజమునికి మనమీద ఎంతో (పీతి. కావున మనము ధన్యులము. 

సీతాదేవిని మున్నిడికొని (పయాణము చేయుచున్నారు. యమున ననుసరించి 

వెళ్ళి శేవుదగ్గర ఒక తెప్పను నిర్మించుకొని సీతాదేవి చెక్కించి తమ ఆయుధములను, 

సీతా దేప్ వస్తాోభరణములను తెప్పపెకి చేర్చి వారు యమునానదిని దాటినారు. సీతా 

చేవి యమునకు నమస్కరించి వనవాన్యవతము పూర్తి యగునెడల వేయి గోవులు, 

నూరు మద్య భాండములను సమర్పింతు నని [(మొక్కుకున్నది.: 
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అక్కడనుండి భరద్వాజుల వారు సూచించిన వటవృతమును సమీపించినారు. 
సీతాచేవి ఆ వటవృకమునకు నమస్కరించి “నా [పాణేశ్వరుడు వనవాస వతమును 

పూర్తి కావించునట్లును కౌసల్యను నుమి[తను మేము చూచునట్లును అను[గహింపుము” 

అని [పార్ధించి వృతమునకు (పదతిణను చేసినది. 

ఆతరువాత [పయాణమునకు వరుస మార్చుకాన్నారు. ముందు లవ్మణుడు, 

తరువాత సీత, ఆ తరువాత రాముడు, ఈ వరుసన నడచుచున్నారు. నీతాజేవి వన 

సౌందర్యమును చూచి ఆనందించుచు నడచినది. ఆమెకోరిన (క్రొ త్త కొత్త పుష్పములను 

లవ్మణుడు తెచ్చి ఇచ్చినాడు. 

ఈ విధముగా వారు సంతోషముతో [పయాణము చేసి ఆరాత్రి నదీతీరమున 

విశమీంచి ఉదయమున లేచి కొంతదూరము నడచిపోగా చి తకూటపర్వతము కనబడినది. 

దారిలో వాల్మీకి ఆశ్రమమునకు వెళ్ళి ఆమహర్షి కి నమస్కరించినారు. 

ఇతి సీతాచరామశ్చ లక్ష్మణశ్చ కృతాంజలిః 

అభిగమ్యాశ్రమం సర్వేవాల్మీకి మభివాడయన్., 

వాల్మీకిమవార్షి వారికి స్వాగతమిచ్చి అతిథిమ ర్యాదలు చేసినాడు. సీతారామ 

లమ్మణులు వాల్మీకిని వీడ్కొని చితకూటమునకు చేరినారు. 

రాముడు ; లమ్మణా ! మన మిచ్చట నివాసము చేయుటకు ఒక పర్ణశాలను నిర్మించుకొన 

వలెను. దృఢమైన 'దారువులను తెచ్చి ఒక పర్ణ శాలను నిర్శింపుము. 

లక్ష్మణుడు రమ్యమైన సర్ష శాలను నిర్మించి నల్ల ఇల్లీ మాంసమును తెచ్చి దానిని 

పక్వము చేసి వాస్తు. శాంతి చేసినాడు. అందరు గృవా|పవేశము కానించినారు,. 

సుఖముగా కాలము గడపుచున్నారు. 

చిత్రకూట ' పర్వత |పచేశమున మాల్యవతీ నదీ తీరమున, పర్ణ శాలను నిర్మించుకొని 
అయోధ్యను విడిచివచ్చిన దుఃఖమును మరచిపోయి వోయిగా ఉన్నారు. 

సురమ్య మాసాద్యతు చిత్రకూటం 

నదీం చతాం మాల్యవతీం సుతీర్జామ్ 

ననంద హృష్టో మృగసక్షి జుష్టాం 

జహోచ దుఃఖం పురవిప్రవాసాత్ 56.98: 

సుమంత్రుడు అయోధ్యకు వెళ్లుట 
సీశారామలత్మణులు గంగానది దఠిణకతీరము చేరుట. చూచి సుమంత్రుడు, 

గుహుడు మాటలాడుకొనుచు ఇద్దరున్లు గుహుని ఇంటికి వెళ్లి నారు, 
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రాముడు భరద్వాజా శమమునకు చేరుట, అక్కడనుండి చిత్రకూట పర్వత 
మునకు వెళ్లుట మొదలైన సమాచారములను గుహుని చారులు తెలిసికొని గుహు 
నికిని సుమం|త్రునికిని ఆలియపరిచినారు. 

సుమంతుడు అయోధ్యకు [(పయాణమై మూడవనాడు సాయంకాలమునకు 

అ యోధ్య చేరినాడు. పట్టణ మంతయు శూన్యముగా కనబడినది. 'రామళశోకాగ్ని చే 

దహింపబడినట్లు కానవచ్చినది. ' 

రామ సంతాప దుఃఖేన దగా శోకాగ్నినా పురీ ర్? 

సుమంతుడు వచ్చుట చూచి జను లందరు గుంపులుగుంపులుగా వచ్చి “రాము 

డెక్కుడి' అని అడిగినారు. “గంగను. దాటినారు" అని సుమం|తుడు చెప్పగా. విని 

అందరు గొల్లున పడ్చినారు. సుమం|తునికి దిక్కుతోపలేదు. తలవంచుకొని దళరథుని 

అంతఃపురమునకు వెళ్లి నాడు, అక్కడకూడ, (స్రైలు, పురుషులు వో హోకారములు 

చేసినారు. ఎవ్వరినోటగాని గట్టిగా మాటరాలేదు. ఒకరి ముఖము ఒకరు చూచుకొనుచు 

దుఃఖపడుచున్నారు. సుమం తుడు దీనుడై దశరథుని భవనములోని యేడు క ఖ్యాంత 

రములు దాటి, యొనిమిదవ కజ్యాంతరమున [ప్రవేశించి అచ్చట _ విలపించుచుండిన 

దశరథుని సమీపించి రాముడు చెప్పుమన్న మాటలను చెఫ్సినాడు. దశరథుడు బదు 

లేమియు పలుకజాలక మూర్భవచ్చి వడిపోయినాడు. సుమి[త, కౌసల్య ఇద్దరు దశరథుని 

లేవనె_త్తి ఉపచారములు చేసినారు. 

క్రొనల్భం : మహారాజా! సుమంతుడు మన రామునియొద్దనుండి వచ్చియున్నాడు. 

అతనితో పలుక 'వేమి ? జరిగిన తప్పు జరిగిపోయినది. ఇప్పుడు సిగ్గుపడి లాభ మేమి ? 

ఎవ్వతె భయమువలన రాముని విషయమునుగురించి సుమం తుని అడుగ లేక. 

జంకుచుంటివో ఆ -క_ కేయి ఇచ్చటలేదు. కావున నిర్భయముగా భాషింపుము. 

దేవ యస్యా భయా[ద్రామం నానుషృచృసి సారథీమ్ 

నేహ తిష్టతి కైకేయీ విన్రబ్దం (పతిభాష్యతామ్ 57.81 

ఈ మాట వినుటతోడనే దశరథునికి మరల మూర్భవచ్చి |కిందవడినాడు. అందరి 

కన్నులలో అశువులు నిండినగి. గొంత సేపటికి దశరథుడు మూర్చ చేరి నుమంతునితో 

మాటలాడుచున్నాడు. 

దోళరోయుడు : సునుం[తా! నా రాముడు ఏ బెట్టుక్రింద నున్నాడు.? ఏమి తినుచున్నాడు? 
ఆహా! చ[కవర్తి "జ్యేష్టకుమారునికి . ఎట్టి కష్టము కలిగినది! దుర్భరమైన ఇట్టి 

కష్టమును సుకుమారులైన నా కుమారులు, “నా కోడలు పవిధమున భరించు 

చున్నారో గదా! 
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సుమం[(తా ! అరణ్యమున (ప్రవేశించిన సీతారామలక్షుణులను దర్శించి నీవు 

కృతార్జుడ వై తివి. నేను వారి చరిత్రను. వినిమయైనను |పొణములతో ఉండెదను. 

చెప్పుము. రాము డేమని చెప్పినాడు ! సీతాలక్షణులు ఏమి చెప్పినారు 1 

నుమంుడు 2 రాజా ! (శ్రీరాముడు సీకును, కెనల్యాదెవికిని, అంతఃపుర స్త్రీల కంద 

రకును నమస్కరించి తన ఆరోగ్యమును మీకు తెలుపు మని చెప్పినాడు. తన 

తలికి ఈ మాటలు చెప్పుమన్నాడు “తల్లీ! సీ వెల్లప్పుడు తం|[డగారి పాద సేవ 
య 

© తివి, “చివ. 0 

చేయుచుండుము. రాజునకును, కె శేయికిని, అనుకూలముగా (ప్రవర్తించు 

చుండుము. భరతుడు “రాజు” అను మాటను జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొని రాజునకు 

తగిన మర్యాదను భరతుని పట్ల చూపుచుండుము. వయస్సులో భరతుడు 

చిన్నవా డైనను రాజు కాబటి అర్హ జ్యేష్టు దను రాజధర్భృమును మజచిపో రాదు. 
ఎ ర అ © 

అర్లజ్యేమో హి రాజానో రాజధర్మ మనుస్మర 58.20 
మ “o 

భరతునికి ఈ మాటలు చెప్పు వున్నాడు “భరతా! తల్లులయందు భేదభావము 

లేక నడచుకొనుము. నీవు యువరాజువె రాజుగారిని అనుసరించి యుండుము. 

దశరథుని ఆజ్ఞానుసారము యౌవరాజ్య పటాభిషేకము చేసికొని సుఖముగా ఉండుము. 
రి 

పు[తశోకములో నున్న నా తల్లిని నీ తల్లి వలె 
“ఐటి క 

నే ఆదరింపుము.' 

రాజూ! రాము డిట్లు పలికి పెద్ద పెట్టున దుఃఖ౨చినాడు. లమృణుడుమ్మాతము 

కోపముతో బుసలుకొట్టుచు ఇట్లు పలికినాడు. “రాముడు ఏ అపరాధమును చేసినాడని 

అడవికి పంపినారు * రాజు కై కయి మాటలకు లోబడి మమ్ములను ఇట్ట కష్టముల పొలు 

క జ ఖ్ ర 5 ర ర తో ౧ టొ 3 ల్లో ur ర్ (BP (1 వే t9 ళు ల లి cr రః a pః ౭9 fib ౭9 తు ర్ం Et ల 

తాపపడిన ఏమిలాభము ? నాకు దశరథుని యెడ పిత్స భావము లెదు 

యొనను రాజు అయినను ఎంధువె నను తండియైనను అన్నియు రాముడే. 

అహం తావ న్మహారాజే పితృత్వం నోపలక్షయే 

(భ్రాతా భర్తా చ బంధుశ్చ పితా చ మమ రాఘవః ర్రిఎఏ1 

మహారాజా ! సీతాదేవి మాతను మాట లేమియు పలుక లేదు. మాటిమాటికి 

నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు, వాడిపోయిన ముఖముతో అయూామయముగా రాముని, 

రథమును, నన్నును చూచి కన్నీరు కార్చినది. 

[మాటలతో పని యేమి! సీతాదేవి తన చూపులతోనే ఎన్నియో సంగతులు చెప్పినది. 

“రాజుగా రథముళో వెళ్లవలసిన రాముని అడవిలో వదలి పెట్టి శూన్యరథమును తోలుకొని 

పోవుచుంటివా సుమం[తా 1 ఇది నీవు చేయదగిన పనికాదు. మమ్ములను ఈవిధముగా బాధ 
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పెట్టుట మంచిదికాదు.” ఇట్టి భావములను యెన్నింటినో తన చూపులతో వ్య క్ర పరిచినది 

సీతాదేవి. ఆ భావములను మనము ఊహిం చుకొనవచ్చును. | 

దళరఢుఢణు * సుమం (తా! ఆ సుకుమారుల వనవాసమును గురించి మరికొంచెము చెప్పుము, 

నుమం[తుడు ః మహోరాజూ! రామలక్మణులు జటలు ధరించినారు. జటలు, నారచీరలు, 

ధరించి గంగానదిని చాటి [పయాగవై పు వెళ్లినారు. నేను వారిని గంగానది 

ఉత్తర తీరమున వదలిపెట్టి రథమును అ యోధ్యతట్టు మరలించినాను. రథా 
శ్వములు కన్నీరు కార్చినవి. వానిని నడిపించుకొని వచ్చుట నాకు ఎంతో కవు 

££) 

మయినది. రాముడు నన్ను పిలుచునేమో యని ఆశపడి నేను కొన్ని దినములు 

గుహుని ఇంటనే వేచియుంటిని. తరువాత నా ఆశను వదలుకొని చేను 

బయలు దేరి వచ్చితిని, 

/ మన రాజ్యములోని వృతములు సైతము రామ దుఃఖమును భరింపజాలక 
పువ్పసహితముగా మాడిపోవుచున్నవి. నదులలోను నరస్సులయందును జలములు 
వేడియెక్కిపోయినవి. అడవిమృగములు కూడ అరచుట మానినవి, అయోధ్యలో నర 

సంచారములేదు. నన్నుచూచి వురజను లందరు విగరగా విలపించినారు. కుమారుని 
పోగొట్టుక్ నిన కౌసల్యవలె అయోధ్య కానబడుచున్నది, 

దశరథుడు : నుమంతా ! ఎంతపని జరిగినది! కై కేయి వరములు కోరినప్పుడు మంచి 
చెడ్డలు తెలిసిన పెద్దలతో ఆలోచింపకపోయితిని ! నా తెలివితక్కువ న న్నింతకు 
తెచ్చినది. నా|పాణములు నిలుచునట్లు లేవు. నన్ను రాముని చెంతకు 
చెర్పుము. నా ఆజ్ఞ ఇంకను చెల్లుబడి యగుచుండునేని, రాముని ఇక్కడికి 

తొడ్కొనిరమ్ము. లేదా! నన్ను రాముని యొద్దకు తీసికొనిపొమ్ము. 

యద్యద్యాపి మమైవాజ్ఞా నివ్వర్తయతు రాఘవమ్ 

న శక్ష్యామి వినా రామం ముహూర్త మపి జీవిళుమ్ ర్రింని2 

(క సల్యను చూచి) నేను రాముని చూడక దితికియుండ లేను, 

ఈ మాటలుచెప్పి దశరథుడు మూర్భితుడై పడిపోయినాడు. దశరథుని స్థితి 
చూచి కౌసల్యకు దిగులు పుట్టినది, కౌసల్య న తము రాముని తలచుకొని దుఃఖించు 

చున్నది. సుమం|తునితో “నేను రాముని చూడక జీవించి యుండలేను. సుమం|తా! 
నన్ను వారిచెంతకు కొనిపొమ్ము అని విలపించినది, 

నుభుం[తుడు : త్రల్రీ ! దుఃఖపడకుము.. రామలత్ముణులును, నీశా చేవియును అరణ్యమున 

సుఖముగా ఉన్నారు. సీతాదేవి రామునియందు మనస్సు నిలిపి ఇక్కడ 
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అయోధ్యలో ఇంటనుండునశ్లు అడవిలో కూడ సంతోవముగా నున్నది. 

కె కేయిని గూర్చి ఒకమాట చెప్పినది. అది నా కిప్పుడు జ్ఞ పికి రాలేదు. 

(ఆ మాటసంగతి పొరపాటున చెప్పి మరల కౌసల్య మనస్సును నొప్పించుటకు ఇష్ట 

పడక సర్జుకొన్నాడు. కౌసల్యకు |పీతికరమైన మాటలను మా(తమే చెప్పుచున్నాడు. 

మాటలలో అట్టి మెలకువ అవసరము | 

ధ్వం సయిత్వాతు త ద్యాక్యం (పమాదా త్పర్యుపస్థిత మీ 

హ్లాదనం వచనం సూతో దేవ్యా మధుర మబ్రవీత్ 60.15 

తల్లీ ! సీతాదేవి ముఖము కొంచెమెనను వాడలేదు. ఆభరణములు ధరించి 

రామునితో ఆడుచు పాడుచు హోయిగా నున్నది. సీతా రామలవ్మణుల నచ్చరితము 

లోకములో శాశ్వతముగా నిలిచి యుండగలదు. కావున వారిని గుణించి గాని 

మనలను గుణీంచిగాని దూఖపడవల్లసిన 'దేమియు లేదు. 

నశోచ్యాస్తే నచాత్మాన శ్ళోచ్యో నాపి జనాధిపః 

ఇదం హి చరితం లోకే ప్రతిష్టాస్యతి శాశ్వతమ్ 60.21 

సుమంతుడు ఎంత ఊఅడించినను కౌనల్య దుఃఖము తగ్గలేదు. 

కౌసల్య - దశరథుడు 

తౌనల్య : (కన్నీరు కార్చుచు) నాథా! ఎంతపని చేసితివి! “దశరథుడు దయగలవాడు, 

గొప్పదాత. సదా [పియమునే పలుకువాడు” అని ముల్గోకములలో నిన్ను 

గూర్చి అనుకొనుచున్నారు గదా! అట్టి మవానీయుడవు ఇట్టి దయమాలిన పని 

ఎట్లు చేయగలిగితివి ! సీతగాని రాముడుగాని లతణుడుగాని. ఘోగ మైన 

అరణ్యములలో నివసింపగలరా ! మహాబలుడై న రాముడు ఇనుపగుదియవంటి 

తనచేతిని తలగడగా పెట్టుకొని పండుకొన గలడా ! 

(గొప్ప కవిత్వము-రాముని భుజము ఇనుప గుదియవలె నున్న చనుట ! రాము డెట్టి 

బలశాల్రియో ! అందుకే *“మవోబలః" అన్నారు] 

మహేంద్ర ధ్వజ సంకాశః, క్వను శేతే మహాభుజ? 

భుజం పరిఘసంకొశ ముపధాయ మహాబలః. (17 

వనవాస వతము తీర్చి అయోధ్యకు వచ్చినను, రాముడు రాజ్యమును అంగీక 

రింపడు, భరతుడు అనుభవించి వదలివెట్టిన ఎంగిలి రాజ్యమునకు రాముడు ఆశపడునా! 

ఇతర మృగములు భంచి వదలి పెట్టిన మాంసమును వ్యా[ఘము భతికిచుణా! త్రాఘే 
నరవ్యాఘు) డై న రాముడు ఇతరుడు రుచిచూచిన రాజ్యమును ఎన్నటికిని కోరడు. 
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న పరేణాకితం భక్ష్యం వ్యాఘః భాదితు మిచ్చతి 

"ఏవ మేవ నరవ్యాఘః పరలీఢం న 'మన్యతే. 81.16 

రామునికి కోపము కలుగునేని మందరపర్వతము నై నను |బద్దలు చేయగలడు. 

కాని నీ మీద నున్న శౌెరవమునుబట్టి అంతటి అవమానమును భరించి నిన్ను వాత 
మార్చక' విడిచినాడు. అట్టి మవోత్ముని అడవులపాలు చేసితివి. (స్త్రీకి (పథమగతి భర్త; 

రెండవది పుతుడు; మూడవది జ్ఞాతులు. మరి నాల్గవగతి వేరొకటిళేదు. 

గతిరేకా పతిర్నార్యా ద్వితీయా గతి రాత్మజః 

తృతీయా జ్ఞాత యో రాజం శృతుర్తీ నేహ విద్యతే 61.24 

పతివై_న నీవు ( “కె కేయిమాటకు లోబడి) నాకు లేనళ్లే అయినది. పుతుడు అరణ్య 

మునకు పోయినాడు. నిన్ను విడిచి నేను కుమారునితో వెళ్లుటకుకూడ వీలులేక 
ఏర్పడినది. నీవు నాకు అన్ని విధముల అన్యాయమే చేసితివి. నీవు రాజ్యమునే 

నాశనము చేసికివి. నీవ, నీ మంతులు, నేను, నాప్వుతుడు, పురజనులు, అందరము 

నీ కూర కార్యమువలన వాతుల మయితిమి. నీ కుమారుడు (భరతుడు) నీ భార్య 

(కె కయి) మాాతము సంతోషింపగలరు. 

హతం త్వయా రాజ్య మిదం సరాష్ట్రం 

హత స్తధాత్మా సహమంశిభిశ్చ 

హతా సపుతాస్మి హతాశ్చ పొరా 

స్పుతశ్చ భార్యా చ తవ ప్రహృష్టా. 61.26 

సల్య పలికిన దారుణవాక్యములను విన్న దశరథునికి మూర్చ వచ్చినది. కొంత 
షి అ! అం 9 జగ వు సపటికి తేరు కొన్నాడు. తాను చిన్ననాట చేసిన పాప కార్యము జ్ఞ పికి వచ్చినది, 

పుత్రశోక మున కుమిలిపోవుచున్నాడు. దశరథుడు తల వాల్చుకొని కౌసల్యను ఊరడించు 

టకు ఆమెకు చేమోడ్పు గలించి అనుచున్నాడు. 

దళరోథుడు : కౌసల్యా! నీకు శేలుమోడ్చి చెప్పుచున్నాను. నీవు ఎల్లప్పుడు ఎంతో 

దయ గలదానవు. శ్యతువులను నై తము దయతో చూచు స్వభావము గలదానవు. 

నన్ను కరుణింపుము. గుణవంతుడై నను గుణహీనుడై నను భర్తయే కదా 

(స్రీలకు |ప్రత్యకదై. వము! నీవు మంచిచెడ్డలు తెలిసిన ధర్ముపరురాలవు. నీవు 

ఎట్టి దుఃఖములో నున్నను నా మనస్సును బాధించు మాటలు పలుకుట నీవంటి 

దానికి తగదు. 

(ప్రసాదయే త్వాం కౌసల్యే రచితోఒయం మయాంజలిః 

వత్సలా. చా నృశంసా చ త్యం హి నిత్యం పరేష్వపి 62.7 
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భర్తొ తు ఖలు నారీణాం గుణవాన్ నిర్ణణో౬పివా 

ధర్మం విమృశమానానాం (పత్యశ్షం దేవి దైవతమ్. 62.8 

సాత్వం ధర్మపరా నిత్యం దృష్టలోక పరావరా 

నార్హసే విప్రియం వక్తుం దుఃఖితాపి సుదుఃఖిత మ్. 629 

ఈ మాటలు విన్న కౌసల్యకు పడ్పు వచ్చినది. దశరథుని చేతులు పట్టుకొని 

తొ[టుపడుచు తమాపణ వేడుకొనుచున్నది. 

తొనల్య : నాథా! (పసన్నుడ వగుము. శిరసా నమస్కరించి యాచించుచున్నాను. 

భ_ర్హవై న నీవు.నన్ను యాచించునట్ల, చేసినందుకు నాకు శిత కావలసినరే! 

భ_ర్తచే యాచింపబడిన భార్య ఉభయలోకములందును సుఖపడదు. నేను 

ధర్మము నెరుగుదును. నీవు సత్య వాది వనియును నాకు తెలియును. కాని 

శోకమోహమునబడి యేదో పిచ్చిపిచ్చిగా మాటలాడితిని. శోకము ధైర్యమును 

నాళన మొనరించును. శోకము సర్వమును నాశన మొనరించును. శోక మునకు 

సమాన మైన ళతువు లోకములో లేదు. ఇ*థా'! నన్ను తమింపుము. 

(ప్రసీద శిరసా యావే భూమౌ నిపతితా స్మితే 

యాచికాస్మి హతా దేవ హంతవ్యాహం నహి త్వయా, 62.12 

నైషాహిసా స్రీ భవతి శ్లాఘనీయేన ధీమతా 

ఉభయో ర్లోకయో ర్వీర పత్యాయా సంప్రపాద్యతే. 62.18 
(aa) 

జానామి ధర్మం ధర్మజ్ఞ త్వాం జానే సత్యవాదినమ్ 

చత శోకార్రయా తత్తు మయా కిమపి భాషితమ్ 62.14 

శోకో నాశయతే ధైర్యం శోకో నాశయళతే శ్రుతమ్ 

శోకో నాశయతే సర్వం నాస్తి శోక సమోరిపుః. 62.15 

మన రాముడు వనవాసము నారంఖీంచి అయిదు రాతులయినది. ఈ అయిదు 

రాతులును అయిదు సంవత్సరములుగా అనిపించుచున్నవి, కాముని తలచుకొన్న యొడల 

దుఃఖము వొంగివచ్చుచున్నది. 

ఈ మాటలల సూర్యాస్తమయ మెనది. రాతి వచ్చినది, దశరథుూన్కి కొంచెము 

ని దపట్టినది కాని ని దపోవు స్టీతిలో లేడు. వెంటనే మేలుకొన్నాడు. తాను చిన్న నాడు 

చేసిన పాపకార్యము జ్ఞప్తికి వచ్చినది. ఆ కథసు కౌనల్యతో చెప్పుచున్నాడు. 

చకోరోథుడు : కౌనల్యా ! మన మంచి చెడ్డలు మన కర్మఫలములనుటకు సందియము లేదు. 

ముందు వెనుకలు ఆలోచింపక ఒక కార్యమును చేయు వాడు శుద్దమూఢుడు, 

పలాశ పుష్పముల అందమును చూచి ఫలములు సైతము అశ్లై యుండునని 
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ఆశపడి మామిడితోటను నరికి మోదుగచెట్లను నాటి వెంచినవాడు ఫల కాల 

మున దుఃఖమువా లగును, 

కశ్చి దామవణం ఛిత్వా పలాశాం శ్చ నిషించతి 

పుష్పం దృష్ట్వా ఫలే గృభ్ను స్పళోచతి ఫలాగ మే. 63:8 

పనియు అన్తే అయినది. నేను ఆలోచింపక ఒక తప్పుపని చేసి ఫలకాలములో 

రాముని త్యజించి వెనుక చింతించుచున్నానను. 

సోఒహ మామవణం ఛిత్వా సలాశాం శ్చ న్య షేచయమ్ 

రామం ఫలాగమే త్యక్త్వా పశ్చా చ్చోచామి దుర్మతిః 63.10 

అంతయు నేను స్వయముగా చేసికొన్న అపరాధమే. తెలిసి చేసినను తెలియక 

చేసినను ఫలము ననుభవించి తీరవలయును. బాలుడు అజ్ఞానమున విషము [మింగునేని 

విషము పనిచేయకుండునా ! 

తదిదం మేఒనుసంప్రాప్తం దేవి దుఃఖం స్వయం కృతమ్ 

సమ్మోహా దిహ బాలేన యథాస్యా దృక్షీతం విషము. 63. 12 

సా చిన్నతనమున నాకు 'శబ్దవేధి” అని ఒక బిరుదు ఉండినది. ఆ బిరుదును 

గొప్పగా భావించి నేను చేసిన అపరాధమునకు ఫలమే ఇప్పుడు సంభవించిన దుఃఖము. 

నేను యువరాజుగా నుండినప్పటి సంగతి. అప్పటికి మన పెండ్లికూడ కాలేదు. 

ఒక వర్తాకాలములో జరిగిన సంఘటన. వర్హాకాలమునందు మదము, కామము, 

సహజముగా నృద్ది యగును. నా శబ్దవేధిత్వమును (ప్రదర్శించి అరణ్యమున వేటాడవలెనని 

నాకు కోరిక పుట్టినది. సరయూ వనమునకు రాత్రివేళ వెళ్లి ధనుస్సు నెక్కు పెట్టి వేటకు 

సిద్దముగా నుంటిని, _చీకటిమయముగా నుండినది. కుండను నీటిలో ముంచునప్పుడు 

కలుగు శబ్దమువంటి శబ్దమును విని ఏనుగు నీరు (త్రాగుటకు నదికి వచ్చియుండునని 

ఊహించి బాణమును విడిచితిని. వెంటనే నాకొక రోదన శబ్దము వినవచ్చినది. 

“అయ్యో! నేను తపస్వినిగదా ! ఎవ్వరును లేని సమయమున నీరు తీసికొని పోవుట.కై. 

వచ్చితిని. నా సైకి బాణ మెట్లు వచ్చినది! నే నెవ్వరికిని అపకారము చేయలేదే! 

నావంటివానిని వధించినచో ఎవ్వనికిగాని యేమి [పయోజనము !- నేను చనిపోయిన 

పోవుదును. కాని న్నా తల్తిదం|డుల గతి యేమిటి! పాపము! “వారు వృద్దులుగాను 

అంధులుగాను ఉన్నారుగదా ! నేను మరణించిన పిదప వారిని కాపాడువా శెవరు ? 

ఎవ్వడో బుద్దిహీనుడు ఒక బాణముతో మా ము గ్గురిని వధించినాడు !” 

ఈవిధముగా విలపించుచున్న అర్హుని రోదనము విని నాకు దిగులు పుట్టినది. 

చె? చూచినాను. . ఆ మునికుమారుడు కుపితుడై నన్ను చూచి “రాజా! ఎంతపని 
౧ 
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చేసితివి! నా తల్లిదం[డులు వృద్దులు - అంధులు. వారు దప్పిగొని నీటికి కనిపెట్టుక*ని 
౧౧ ల 0 లు 

యున్నారు. నీవు వెళ్లి ఇచ్చట జరిగిన సంగతి చెప్పుము. లేనియెడల నా తండ్రి కోపించి 

నిన్ను దహింపగలడు. ఇదిగో! ఈ కాలిదారి ననుసరించి నడువుము. మా ఆశ్రమము 

కానవచ్చును. నీవుపోయి మా తం|డిని పార్టింపుము. నీ బాణ బాధను భరింపజాలక 

యున్నాను. దానిని తీసివేయుము” అని చెప్పినాడు. నా కేమియు తోపలేదు. బాణ 

మును తిసిన యొడల అతడు మరణించుట నిశ్చయము. రీయకుండిన యొడల బాధ భరింప 

రానిది. నా ఆందోళనమును మునికుమారుడు [(గహించి “రాజూ ! భయపడకుము. 

నీకు [బహ్మృహశ్యా దోషము సంభపింపదు. నను. వై శ్యునికి గూ(దృస్త్ర యందు జన్మం 

చిన వాడను" అని తెలియశేసినాడు. నేను బాణమును తిసీవై చితినీ. మునికుమారుడు 

[పాణములు విడిచినాడు. నాకు దుఃఖము వచ్చినది. మంచినిటికుండ నెత్తుకొని ఆ|శమ 

మునకు నడచి అనాధదంపతులను చూచి చింతించినాను, 

ఆ బుషి నా 'కాలిచప్పుడు విని “కుమారా! ఎందు కింత ఆలస వము | |! మము దప్పి 

గొనియున్నాను. నాయనా! మంచినీరు తరగా తెమ్ము. సె ీళ్పుగాని ర్చి తల్లీ గాని 

యేడై నను పొరపాటు చేనియుంచు మేని నీవు చానిని మనస్సుః పెట్టుక "నవలదు. 
సన — 

మా కాళుగాని కన్నులుగాని అరు నీివకదా! మా (వాణములు సి తము 
ap 

రాలా 

నీ మీదనే ఆధారసడ్ యున్నవి, ఏమి త ం చే! పలుక నేమి” అని విలపించినారు. 

కిం చిరాయసి మే ప్రత త పానీయం కప మానయ 64.7 

ర్వంగతి య్ నాంచ చక్షు స్థ్వంహి నచకుషామ్ 

సమాసక్తా _స్వ్వయి ప్రాణాః కింత్వం నోనాభిభాష ౧ 64.10 

ఈ మాటలు వీని నాకు భయము పుట్టినది. నోట మాటరాలదు. నెమ్మదిగా “నేను 

కతియుడను. నా వేరు దశరథుడు. నేను మీ కుమారుడను కాను. నా తెలివితక్కువ 
వలన మీ కొక గొప్ప ఆపద సంభివించినది. మీ కుమారుడు నీటియందు కుండను ముంచు 

చున్నప్పుడు కలిగిన శబ్దమును విని పనుగు నీరు (తాగుటకు వచ్చియున్నదని |భమపడి 

బాణము విడిచితిని. మీ కుమారుడు నా జాణవాతుడై మిమ్ములను తలచుకొని విలపించి 

నాడు. ఆకోదన శబ్దమును విని నేనక్కడ కరిగి జరగిన ఘోరమును చూచితిని, 

ఘీ కుమారుడు చాణబాధను భరింపజాలక బాణమును తీసివేయు మనగా నేను 

తీసివై చితిని. అంతటితో ఆ బాలుడు మిమ్ములనే న్మరించుచు న్వర్షస్టు డై నాడు. నేను 

న మీ చిత్తము !” అని |పార్గించినాను. ఆ మునికి 

పట్టరాని దుఃఖవు., కోపము కలిగినవి, “ఈ అమంగళమును నీవే చెప్పుట మంచి దై నది, 

ఈ దుర్వార్త నాకు ఇతర విధముగా తెలిసియుండునేని నీ తల లక్ష పరియలుగా పగిలి 

"తెలియక చేసిన అపచారము, ఆపె 
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యుండును. ఈ పనిని నీవ బుద్దిపూర్వక ముగా చెసియుడిన యొడల ఇవమ్వాకు వంశ 

మంతయు నిర్మూలమై యుండును. తెలియకచేసితివి కావున ఇంకను బతికియున్నాాు.. 
జరిగిన చేది యో జరిగిపోయినది. నీవు మమ్ములను అక్కడికి తడ్కొనిపొమ్ము” అన్నాడు. 

నేను ఆ ముసలి దంపతులను కుమారుని చెంతకు చేర్చి అతని కళీబరమును వారిచే 

తాకించినాను. కౌసల్యా! ఆ వృద్ధదంపతుల దుఃఖమునకు అంతము కనబడలేదు. కుమా 

రుని తలచుకొని పలువిధములుగా ఆ|కందించినారు. అశనికి సంస్కారముచేసి ఉత్తమ 

లోకములకు పంపించినారు. ఇంద్రుడు వచ్చి ఆ బాలుని రథము-ె సెక్కించుకొని స్వర్గ 

మునకు కొనిపోయినాడు. 

ముసలి వారిద్దరు నావైపు మరలినారు. అబుపి., నాతో “దశరథుడా! నాకు 

కలిగిన ఒకు. కుమారుని వథించితివి. నన్నుకూడ వధింపుము. మరణ మన్న నాకు 

భయముగాని దుఃఖముగానిలేదు. నీవు అజ్ఞానమువలన నా కుమారుని చంపితివి. నేను 

నిన్ను శపించుచున్నాను. నీ వీ శావమును అనుభవింపక తప్పదు. నీవు నా కుమారుని 

వధించి నాకు పుతదుఃఖమును కలిగించితివి. కాబట్టి నీవకూడ నా వలెనే పు[త్రదు$ఖ 

మున కాలము చేయగలవు. 

పుత్రవ్యసనజం దుఃఖం యదేత న్మమ సాంప్రతమ్ 

ఏవం త్యం పుత్ర శోకేన రాజన్ కౌలం కరిష్యసి, 64.55 

ఈ విధముగా నన్ను శపించి దంపతు లిద్దరు చితిని ఆరొహించి స్వర్గమున 

కరిగినారు. 

కౌసల్యా! ఆ కథయంతయు ఇప్పుడు జ్ఞ జప్పికి వచ్చుచున్నది. నా పాపఫలము 

ఇప్పుడు సంప్తాప్తమెనది. ఇక నేను జీవింపను. నా కన్నులుకూడ కనిపించుటలేదు. నీవు 

కూడ నా కగవడుటలేదు. నన్ను నీ చేతితో స్పృృళింపుము. 

చకుర్చా గం త్వాం నపశ్యామి కౌసల్యే సాధుమాం స్పృృశ 64.62 

నావంటి నిర్భాగ్యుడు తప్ప అట్ట కుమారుని ఎవ్వరెనను అరణ్యమునకు పంపు 

దురా! రాముని చూడజాలని నా బతు కెందుకు ? ఈ దుఃఖము నా (పాణములను 

పహారించుచున్నది. 

కౌసల్యా ! రాముడు వనవాస (వతమును పూర్తి గావించి మరల అ యోధ్యకు 

వచ్చినప్పుడు అతనిని సందర్శింపగల భాగ్యవంతులు దేవత లేగాని మానవమాతులు కారు, 

నతే మనుష్యా బవాస్తే యే చారు శుభ కుండలమ్ 

ముఖం [ద్రక్ష్యంతి రామస్య వర్షే పంచదశే పునః 64.09 
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[ఎవ్వరో ధన్యులు మొాతమే (శ్రీరాముని ముఖము చూడగలరు] 

కౌసల్యా! నాకేమియు శఇలియుట లేదు. ఇం[దియము లేవిగాని నా స్వాధీన 

ములో లేవు. నామనన్సు నశించినది. ఇం[దియములు వనిచేయుటలేదు. తైలము 

అయిపోయిన పిదప దీపకాంతులు అద్భశ్య మైన ట్టున్నది నా స్థితి, 

చి త్రనాశా .ద్విపద్యంతే సర్వాణ్యే వేంద్రియాణిమే 

క్షీణ స్నేహస్య దీపస్య సంసక్తా రశ్శయో యథా ఢ్రిథీం74 

ఇట్లు పరితపించుచు దశరథుడు “కోరామా! కౌసల్యా! సుమి(తా ! నా 

శతువైన కై కేయీ! నేను మరణించుచున్నాను" అని వోహోకారములు చేసి అర్ద 

రా|తివేళ [పాణములు విడిచినాడు. 

సూర్యోదయమైనది. ఆచారము ననుసరించి, వంది మాగధులు రాజు నుశ్చేశించి 
స్తో[తములు చేసినారు. ఎంతసేప్తై నను దశరథుడు లేవకుండుట చూచి అందరికిని 
సందేహము కలిగినది. కొంతమంది (స్త్రీలు దళరథుని లేపుటకు. [పయత్నించినారు. 

కాని లాభములేక పోయినది. వారు బిగ్గరగా వడ్చినారు. ఆరోదన ధ్వని విని కౌనల్య, 

సుమి[త మేలుకొనినారు. గొల్లున విలపించినారు. క్రై కేయికూడ వచ్చినది. మందిర 

మంతయు రోదనధ్వనులతో నిండినది. 

కౌనల్టు: (దశరథుని శిరస్సు ఆంకమున పెట్టుకొని) కై కేయి ! నీ కోరిక తీరినది. రాజు 
గూడ మరణించినాడు. నీ కేమియు 'అడ్లులేదు. రాజ్యము నంతయు అనుభ 

వించుచు సుఖముగా నుండుము. 

ఇట్లు విలపించుచుండిన కౌసల్యను కొందరు (స్రీలు దూరముగా కొనిపోయినారు, 

వసిష్టుని ఆజ్ఞానుసారము దశరథుని కశేబరమును తై ల|దోణిలో "పెట్టి భ్మదపటిచి 
నారు. దీనిని చూచి దశరథుని భార్య లందరు ఒక్క పెట్టున యేడ్వసాగినారు. 

శ్రీల: నాథా! మేము నిన్నునై తము పోగొట్టుకొని, భర్తను వధించిన కై కేయి 
పాలనలో ఉండగలమా ? రాముడు అరణ్యమునం దున్నాడు.' ఇచ్చట మాకు 

దిక్కెవ్వరు? భర్తను, సీతారామలమ్మణులను పరిత్యజించిన క్రై కేయి మెవరిని 
పరిత్యజింపదు ! 

ఇట్లు అనేక విధములుగా (స్రీలందరు దుఃఖవడినారు. అయోధ్యా నగర 

మంతయు భర్తను కోల్పోయిన విధవవలె శూన్యముగా, _ కాంతిహీనముగా ఉన్నది. 
కె కేయిని దూషింపనివారు లేరు. 



దశరథుడు మరణించిన పిదవ మంత్రులు పురోహితులు సమావేశ మగుట 1 

దశరథుడు మరణించిన పిదప మంతులు పురోహితులు సమావేశ మగుట 

రాతి ఎన్హైట్లో గడచి ెల్ల వారినది. మం తులును రాజక రారులగు బ్రాహ్మ 

ణులును సభామంటపమున సమావేశ మైనారు. అందరు వసిష్టుని పురస్కరించుకొని 
మం|తాంగమును జరుపుచున్నారు, 

మంతులు : మహర్షీ ! దశరథుడు మరణించిన ఈరాత్రి నూలు సంవత్సరములవలె 
అతికష్టముగా నడచినది. మవోరాజు కుమారు లెవ్వరును అందుబడిలో లేరు. 

ఇజ్య్వూకువంళన్థుని ఒకనిని తెచ్చి రాజుగా నియమించుట అత్యవసరము. రాజు 

లేనియెడల రాజ్యము నాశనమగుటలో సందేహములిదు. రాజులేని దేశమున 

ఉపద్రవము లనేకములు' కలుగును. పెద్ద, పిన్న, అనుమాటయే ఉండదు. 

ధనమునకుగాని ప్రీ జనములకు గాని రక్షణ యుండదు. నలుగురు కూడి 

సంతోషముగా ఉద్యానవనములలో వివారింపలేరు. నటన_ర్తకుల సభలు ఉండనే 

ఉండవు. కథలు చెప్పుకొని ఆనందించువారు కంటికి కనబడరు. (స్రీలు సాయం 

సమయములందు పూదోటలలో వివారించుటకు వీలుండదు. రాత్రి వేళలయందు 

తలుపులు తిరచుకొని నిర్భయముగా ని దించుట కుదురదు. వర్తక వ్యాపా 

రములు సొగవు. చేపలు ఒకదానిని మరియొకటి భకించునట్టు మనుష్యులు 

ఒకరిని ఒకరు కా జేయుదురు. 

మత్స్యా ఇవ నరా నిత్యం భక్షయంతి పరస్పరమ్ 67.81 

దై వభ క్తి ఉండదు. అందరు నా స్తికు లగుదురు. శరీరమునకు నేతము లెట్లో 

రాజ్యమునకు రాజు అట్ట వాడు. రాజు, సత్యమును ధర్మమును నిల్వ జెట్టువాడు. 

(పజలకు హితము చేకూర్చు వాడు. (పజలకు తల్లి మైనను తండిమైనను ప్రభువేగచా! 

రాజా సత్యంచ ధర్మశ్చ రాజా కులవతాం కులమ్ 

రాజా మాతా పితా చైవ రాజా హితకరో నృణామ్ 67.34 

రాజు లేనియెడల రాజ్య మంతయు చీకటి [కమ్మిన ట్లగును, 

మహర్షీ ! దశరథుడు (బతికియుండినప్పుడుగూడ నీ మాటను జవదాటి యెరు 

గము. ఇప్పుడు వేరుగా చెప్పవలయునా ! రాజు లేనియెడల రాజ్యము అరణ్య ప్రాయ 

మగును. ఇత్వూకు వంశమునకు జెందిన ఒక యోగ్యుని మాకు రాజుగా నియమించి 

అతనికి పట్టాభి" ఇకము గావింపుము, 

సన స్పమీక్య ద్విజవర్య వృత్తం 

నృపం వినా రాజ్య మరణ్య భూతమ్ 
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కుదూర మిక్వాకు సుతం వదాన్యం 

త్వ మేవ రాజాన మిహాభిషించ 67.38 

వోనీద్దుడు వ మన "కేల ఈ విచారము. భరతుడు మేనమామగారి ఇంట నున్నాడుగదా ! 

దూతలను పంపి భరతుని పిలిపింతము. 

మంతులు : మీరు చెప్పినశ్లే అగునుగాక ! 

సిర్రార్థుడు, విజయుడు, జయంతుడు, అళోకుడు, నందనుడు అను మంత్రులను 

పిలిచి వసిష్టుడు చెప్పుచున్నాడు. 

[మంత్రుల పేర్లు జయనూచకముగను ఆనందదాయక ముగను ఉన్నవి [| 

వనీష్టుడు : మం|త్రులారా ! మీరు శోకమును విడిచి పరివారసహితులై భరతుని యొద్దకు 

త్వరగా వెళ్ళి భరతునితో ఈ మాటలు చెప్పవలయును. “వసిష్టుడును మంతు 

లును వారి కేమమును నీతో చెప్పుచున్నారు. నీవలన ఒక ముఖ్యమైన కార్యము 

జరుగవలని యున్నది. వెంటనే బయలు దేరి రావలసినదిగా నిన్ను కోరుచున్నారు.” 

ఈ మాటలు మాతమే చెప్పవలయును. రాముని అరణ్య వాసము గురించి గాని 

దశరథుడు మరణించిన విషయముగాని మీరు భరతునికి చెప్పగూడదు. శీకయ-రాజు 

నకును భరతునికిని కానుకలుగా పట్టువ(న్త్రములను ఆభరణములను తీసికొనిపొండు. 

ఈవిధముగా తగిన ఉ_త్తరువుల నిచ్చి వసిష్టుడు దూతలకు దారిబత్తెముల నిప్పించి 

నాడు. దూతలు వారి ఇండ్లకుపోయి [ప్రయాణమునకు సిద్ద మెనారు. 

అందరు వడిగల గుజ్జములమీద [పయాణము సాగించినారు. 

[అయోధ్యనుండి కేకయ రాజధాని యన రాజగృహామునకు మార్గమును అరువది, 

యెనిమిదవ సర్గలో వివరించియున్నారు | 

దూతలు బయలుదేరి హా స్తినాపుర సమీపమున గంగానదిని చాటి కురుజాంగల 
దేశముమధ్య నడచి పాంచాల దేశమునకు వెళ్ళి అక్కడినుండి వడమటి దిక్కుగా 
[పయాణము చేసినారు. శరదండా నదిని చాట్ నత్యోపయాచన మను పుణ్యవృతము 

నకు [పదమిణముచేసి కుళింగాపట్టణము చేరినారు. తచ్చటినుండి బయలుదేరి ఇతుమతీ 

నదిని దాటి బాహ్లిక చేశమునకును సుదామనపర్వత మునకును మధ్యనుండిన మార్గము 

ననుసరించి నదులను అరణ్యములను చాటి కేకయరాజధాని యగు గిర్మవజమును 

చేరినారు, అప్పటికి రా|కి యెనరది, 
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ఆరా|తి భరతునికి ఒక దుస్స ష్నము కలిగి దూఖపడుచుండినాడు. అతని 

దుఃఖము తీర్చి సంతోషము కలిగించుటకు అతని స్నేహితులు ఎన్నియో [పయత్న ములు 
చేసినారు. కథలు చెప్పినారు. పాటలు పొడినారు. వీణలు వాయించినారు. నాట్యములు 

చేయించినారు. నాటకము లాడించినారు. హోన్యములు (పదర్శించినారు. ఏమి చేసినను 

భరతుని మనస్సు శతెరుకొనలేదు. స్నేహితులకు దిగులు తోచి “నీ దుఃఖమునకు కారణ 
మేమి? అని అడిగినారు. 

భరతుడు : మితులారా! నాకొక భయంకర స్వప్నము కలిగినది. మా తం|డి మాసిన 

వృస్త్రమును ధరించి, తల విరియబోసుకొని, పర్వత శిఖరము-వై నుండి గోమయ: 
(పాదమున పడినట్లు కానబడినాడు. నా తం|డి ఆ కూసమునపడి, నూనె |త్రాగుచు, 
వికారముగా నవ్వుచు, నువ్వుల అన్న మును తిని, శరీరమంతయు నూనె పూసికొని, 

వి కారరూపముతో కనిపించి నాడు. సము [దము ఎండిపోయినట్లు, చం[దుడు భూమి 
మీద పడినట్టు, వృతములు మాడిపోయినట్లు, ఇటువంటివాని నెన్నిటినో స్వప్న 
మున చూచితిని. స్వప్నము భయంకరముగా ఉన్నది. నాకుగాని, రామునికిగాని, 
రాజునకుగాని, లవత్మణునికిగాని మరణముకలుగు నని భయము తోచుచున్నది. 

అహం రామోఒధవా రాజా లక్ష్మణోవా మరిష్యతి. 69.17 

నాకేమియుతొచుటలేదు. దిగులుగా నున్నది. మా తం|డ్రినిగూర్చి నా మనస్సు 
వికలముగా నున్నది. 

అయోధ్యనుండి వెళ్ళిన దూతలు భరతుని సమీపించి వసిష్టుడు చెప్పి పంపిన 

మాటలను యథాతథముగా చెప్పినారు. 

పురోహితసా్యాం కుశలం (ప్రాహ సర్వేచ మం శ్రిణ।ః 

త్వరమాణశ్చ నిర్యాహి కృతమాత్యయికం త్వయా, 10.8 

వారు తెచ్చిన వ(స్త్రములు ఆభరణములు మున్నగు కానుకలను సమర్పించినారు. 

భరతుడు : మా తండియును, రామలత్మణులును తేమముగా ఉన్నారా ? ధర్మనిరత 
యన రాముని తల్లి కౌసల్యకు శేమమేగచా! ధర్మజ్ఞ మొన సుమిత్ర సుఖ 

ముగా ఉన్నదా! స్వలాభపరాయణయై ఎల్లప్పుడును కోపస్వ భావముగల మా 

తల్లికి కుళలమే కదా! ఆమె ఏమి చెప్పిపంపినది.? 

ఆత్మకామా సదా చండీ (కోధనా ప్రాజ్ఞమానినీ 

అరోగా చాపిమే మాతా కె కేయో కిమువాచహ. 70. 10 
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దూతలు.: ఎవ్వరి'ేమమును నీవు కోరుచుంటివో వారి కందరికి 'శేమమే. లత్మి నిన్ను 

వరించుచున్నది. |పయాణమునకు రథము సిద్దము చేయింపుము. 

కుశలా స్తే నరవ్యాఘ్ర యేషాం కుశల మిచ్చసి 

(శీశ్చత్వాం వృణుతే పద్మా యుజ్యతాం చాపితే రథః. 70.12 

భరతుడు : (కేకయరాజుతో) నేను వెళ్లి వచ్చెదను. దూతలు నన్ను త్వర్శపెట్టుచున్నారు. 

మరల మీరెప్పుడు తలచ్లుకొనెదరో అప్పుడే తప్పక రాగలను, ఇప్పుడు నాకు 

"సలవు దయచేయుడు. 

కేకయరాజు: నాయనా! సుఖముగా వెళ్ళిరమ్ము. అందరిని అడిగినానని చెప్పుము. 

భరతునికి కానుకగా కేకయరాజు అనేక వస్తువావానములను బహూకరించి 

నాడు, 'వ్యా[ఘుములవంటి శునకములనుకూడ ఇచ్చి పంపినాడు., 

భరతుడు అయోధ్యకు వచ్చుట 

భరతుని మనస్సు వికలమె యుండినది. దూతలు తన్ను త్వర పెట్టుటను, తనకు 

కలిగిన దుస్స్వవ్న నును, తలచుకొని భరతుడు ఆందోళనపడి త్వరగా [ప్రయాణము చేసి 

నాడు. వస్తువావానములను గురించి ఆలస్యమగునని వానిని నెమ్మదిగా తెమ్మని పరి 

జనులకు చెప్పి తాను ముందుగా వచ్చినాడు. ఏడు అహో రా!తములు ఎకాయకి (పయా 

ణము చేసి కొంతదూరమునుండి అయోధ్యను చూచినాడు. నగరము పొడుపడియున్నట్లు 

కనిపించినది. ఎక్కడను అలికిడిలేదు. 

భరతుడు : సారథీ! అయో ధ్యానగరము పూర్వమున్నట్లు కనబడుటలేదు. ఉద్యానము 

లలో ఒక్క మానవుడై నను కనిపించుటలేదు. పుర మంతయు అరణ్యమువలె . 

'కానవచ్చుచున్నది! 

అరణ్య భూతేవ పురీ సారథే (ప్రతిధాతిమే. 

మునుపటివలె రథములలో వెళ్లువారు కాని వచ్చువారుకాని, కనుపించుట లేదు, 

ఎల్లప్పుడు (స్రీలతోను, పురుషులతోను నిండియుండిన ఉద్యానవనములలో నరసంచార 

మను మాటలేదు. ఆకు లన్నియు రాలిపోయి చెట్లు నైతము దుఃఖముతో మాడిపోవు 

చున్నట్లు కనబడు చున్నవి. సారథీ! నాకేమో దిగులుగా నున్నది. 

భరతుడు వ్యాకుల చిత్తుడై వైజయంతి అను ద్వారముగుండా పుర।పవేశము' 
రా | 

చేసినాడు. 
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ఖలొతుడు : సారథి! పదియూ గొప్పకారణము లేక నన్ను ఇంత త్వరగా పిలిపింపరు. 

రాజు మృతు డై సప్పుడు రాజధాని ఎట్లుండు నని మనము వినియున్నా మో 

ఆఅ లవణము లన్నియు ఇచ్చట కానవచ్చుచున్నవి, ఇండ్లు వాకిండ్లు పాడుబడి 

యున్నవి. ప్రజ అందరు కన్నీరు కార్చుచున్నారు. 

ఇట్లు తలపోయుచు భరతుడు దీనుడై తలవంచుకొని తండి భవనమునకు 

నడిచినాడు. తండి అచ్చట కనబడలేదు. తల్లి ఇంటికి వెళ్ళినాడు. 

భరతుడు శై కేయిని సందర్శించుట 

కైకేయి సువనర్తాననముై కూర్చుండి యుండినది. కుమారుని చూచుటతోడనే 
సంతోషముతో లేచినది. భరతుడు తల్లికి నమస్కరంచినాడు. శై కేయి కుమారుని కవు 
గిలించుకొని అంకబఠనున కూర్చుండ బెట్టుకొని భరతునితో మాటలాడుచున్నది. 

శ్లైతోయి కుమారా ! ఊరినుండి ఎప్పుడు బయలుదేరితివి ? మీ తాతగారు, మేనమామ, 

అందరు కవముముగా ఉన్నారా! నివు ఆరోగ్యముగా ఉన్నావా! 

భరతుడు : అమ్మా ! అందరికి కుశలమే. నాకు మా తాతగా రిచ్చిన వస్తువావానములు 

'వెనుక వచ్చుచున్నవి. రాజదూతలు నన్ను త్వర పెట్టినందున నేను కొంచెము 

ముందుగా వచ్చితిని. సనెకాని! ఈ పాన్పు కూన్యమై యున్నదేమి? మా 

తంగడి ఇందుండు నని ఆయన దర్శనము చేనికొనగోరి వచ్చినాను. నేను నాతం డికి 

నమస్కరింప వలయును. ఆయన ఎందున్నాడు ? 

రాజ్యలోఖ ౯+రణమున కె కేయికి మతి చెడిపోయినది. తాను చెప్పబోవు ఘోర 

వార్త భరతునికి పియముగా నుండునని భమపడి ఉత్సాహముతో చెప్పుచున్నది. 

క్లైశోయ్ : నాయనా! పుట్టిన |పతిప్రాణికి పగతి కలుగునో నీ తం[డికికూడ ఆగతియే కలి 

గినది. మహోత్ము డైన నీ తం|డికి ఉత్తమలోకములు లభించినవి. 

యాగతి స్పర్యభూతానాం తాం గతించే పితాగతః 

రాజా మహాత్మా తేజస్వీ యాయజూక స్పతాంగతిః, 72.15 

పిడుగువంటి ఈవారం విని భరతుడు కింద పడిపోయినాడు. తం|డిని తలచుకొని 

విలపించినాడు. దుఃఖమును పట్టజాలక ముఖమును వస్త్రముతో కప్పుకొని పడ్చినాడు.. 

బాష్ప ముత్స్భజ్య కంఠేన స్వా ర్హః సరమపీడిత ః 

ఆచ్చాద్య వదనం (శ్రీమద్వ స్టైణ జయతాం వరః, 72.21 
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కైకేయి: (భరతుని లేవనెత్తి రాజపుత్రుడ వైన నీ: ఈ విధముగా. నెలసీద పడి 

యుండుట సరికాదు. లే! నాయనా లెమ్ము. నీవంటి గొప్పవారు ఇట్లు శ్రోీ్క్రిం 

చుట తగదు. 

భరతుడు : (తీరని దుఃఖముతో) అమ్మా ! రామునికి పట్టాభి కవ జరుగు నని, రాజు 

యజ్ఞ ము నేమెనను చేయుచున్నా డని, ఎన్నెన్నో ఆశలు “పట్టుకొని [పయాణ 
ణా గ్ల ర - 

మును నంతోవముగా సాగించినాను. ఇట్టి |పమాడము జరుగునని ఊహింప లేక 

పోయితిని, 

అభిషేత్యుతి రామం ను రాజొ యజ్ఞం ను యక్ష్యతే 

ఇత్యహం కృత సంకల్ఫో హృష్టో యాత్రామమూసిషమ్ 72.27 

తలీ! నా తం|డి వ జబ్బుతో మరణించినాడు ? తం డికి చేతులార సంస్కారము 
య య 

చేయగలిగిన రామలవ్మణులు ఎంతో కృతార్జులు. నా తండి [బతికియుండినచో నన్ను 
ల 

. 

చూచి సంతోషించి ఆదరించి యుండును గదా! తండితుల్యు డైన రామునికి నా 

గ 

రాకను చెప్పపంపును. నాకు అన్న యనను తండమయొెనను బంధువ నను సర్వము ఆ 

రాముడే. రాముడే నాకు గతి. నేను రాముని చానుడను. అతని పాదములకు 

(మొ క్కాదను. 

యోమే |భాతా పితా బంధుర్యస్యదాసోఒస్మి ధిమత 

మాం శీఘ మాఖ్యాహి రామసా ర 

పితాహి భవతి జ్యేషో ధర్మమార్యస్య జానత:ః 
ఓం విద 

త స్యపాదౌ గృహీష్యామి సహీదానీం గతి ర్మమ 12.38 

తలీ! నా తండి మరణిం చునవుడు ఏమి చెప్పినాడు ౮ 
౧m 0. 

కైకేయి : ఏమున్నది నాయనా! నీతండి 'హో రామా! వా :తా! వో లక్షణా ! అని 

ఆగక్రందించి (పాణములు విడిచినాడు. ఆయన మరణసందేళము వినుము. 

“వారు మరల అయోధ్యకు వచ్చినప్పుడు సే తారామలవ్మణులను చూడగలిగిన 

వారు ఎంతే ధన్యులు" అని చెప్పినాడు. 

సిద్ధార్హాస్తే నరా రామ మాగత౦ సహ సీతయా 

లక్ష్మణంచ మహా బాహుం ద్రక్యుంతి పునరాగత మ్ 72.98 

భరతునికి ఈమాట అర్థము కాలేదు. ఆవిషయ మేమెయుండునా అని 

విషాదపడి తల్లిని అడుగుచున్నాడు. 
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భరతుడు : అమ్మా ! సీళారామలవ్మణులు ఎచ్చటికి వెళ్ళినారు ? 

తాను చెప్పబోవుమాట భరతునికి ఆనందదాయక మని |భ్రమవడి -కెకేయి 
ఉత్సాహముగా చెప్పుచున్నది. 

కైకోయి : రాముడు నారచీరలు ధరించి సీతాలత్ముణ సహితుడై దండకారణ్యమునకు 

వెళ్ళినాడు. 

ఈ వార్త విని భరతుడు భయకంపితు డై నాడు. తమ వంశ గెరవమునకు వోని 

కరబుగా రాముడు తప్పుదారిని నడచియుండునేమో యని భరతుడు శంకించివాడు, 

భరతుడు : తల్లీ! నీ మాటలు నాకు బోధపడుటలేదు. చేయగూడని తప్పు నేమైనను 
“రాముడు చేసెనా ఏమి? [బాహ్మణ ధనమును అపవారించెనా ? ఎట్టి అపరాధ 

మును చేయని వానిని బాధించెనా ? లేక పర స్త్రీని అేశించెనా? రామున 

కిట్టి ఘోరళిక విధించి అరణ్యమునకు పంపవలసిన కారణ మేమి? 

కచ్చిన్న (బాహ్మణ ధనం హృతం రామేణ కస్యచిత్ 

కచ్చిన్నార్యో దరి|దోవా శతేనాపాపో విహింసితః 72.44 

కచ్చిన్న పరదారాన్వా రాజప్పుత్రో&.భిమన్యశే 

కస్మాత్స దండకారణ్యే భూణహేవ వివాసితః 7245 

3 శకేయి తాను కావించిన ఘన కార్యమును తలచుకొని, భరతునికి (ప్రీతిచాయక 

మని సంతోషించుచు భరతునితో దానిని గురించి చెప్పుచున్నది. 

కైకేయి: భరతా ! అట్రి దేమియు లేదు. ఇ*ముడు పరధనమును అపహారింపలేదు. ఎవ్వరిని 

గాని హింసింపలేదు. రాముడు పరచారలను కన్నె త్తియెన చూడడు. 

న రామః పరదారాంశ్చ చక్షుర్భ్యా మపి పశ్యతి 72.49 

ఇదంతయు చేను నీకొజకు చేసిన కార్యము. నీ తండి రామునికి యౌవరాజ్య 

పట్టాభిషేకము చేయబూనుకొనగా నేను అడ్డుతగిలి ని తం డిని యాచించి శెండు 

వరములు పొందితిని. మొదటిది నీకు పట్టాభిషేకము చేయుట - రెండవది రాముని 

అడవికి పంపుట. నీ తండి నా కోరిక తీర్చనాడు. రాముని అడవికి పంపించినాడు. 

సీతయును లవ్మణుడును రాముని అనుసరించి అరణ్యమునకు వెళ్ళినారు. పుత్ర శ్రోక్ర 

మును భరింపజూలక నీ తంగడి కాలధర్మము నొందనాడు. కావున నీకిప్పుడు యౌవ 

రాజ్య మేగాక అసలు రాజ్యమే వచ్చినది. నీవు రాజువై భూమండలము నంతయు 

ఏలుము, ఈ నగరముగాని ఈ రాజ్యముగాని అన్నియు నీవేఅయినవి. ఇప్పుడు శోకము 

12 
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నకును సంతాపమునకును సమయము+కాదు. ధైర్యము వహింపుము. దశరథమవోరాజు 

కశేబరమునకు త్వరగా సంస్కారము చేసి సొ[మాజ్య పట్టాభిపేకమును చేసికొనుము. 

త్వయా త్విదానీం ధర్మజ్ఞ రాజత్వ దువలంబ్యతామ్ 

త్వ్యత్కృతే హి మయా సర్వ మిదమేవం విధం కృతమ్ 12.52 

మా శోకం మా చ సంతాపం ధైర్య మాశ్రయ పుత్రక 

త్యదధీనా హి నగరీ రాజ్యం చైతదనామయమ్ 72.58 

సంకొల్య రాజాన మదీన సత్త్వ 

మాత్మాన ముర్వ్యా మభిషేచయస్వ 72.54 

ఈ దారుణ వాక్యములను విని భరతుడు శోకమును భరంపలేకపోయినాడు. 

భరతుడు : తం| డిని అన్నను కోలోయి దుఃఖమున మునిగియున్నాను. నాకు రాజ్య 

ముతో పనియేమి * నీవు చేసిన పని పుండుమీద కారము చల్లినట్ల్టున్నది. నీవు 

మా వంశమును నాశన 'మొనరించుటకై. కాళరాతివలె మా ఇంట అడుగు 

“పెట్టినావు ! నీవు అగ్ని వని శెలిసికొనజాలక మా తండి నిన్ను కవుగిలించుకొని 

భస్మమైనాడు. మా తండ్రిని చంపినది నీవే! నీవే మా అన్నను అడవులపాలు 

చేసినది! 

రాముడు నిన్ను ఎంతగానో పూజించువాడు. తన తల్పికంశు మిక్కిలిగా నీకు 

శు[శూవలు చేయువాడు. కౌనల్య నిన్ను చెల్లెలివలె _పేమించుచున్నది. అట్టి కౌసల్య 

కుమారుని అరణ్యమునకు పంపించి సంతోషించుచుంటివా ! ఎట్టి పనికిమాలినపని 

కావించితివి ! రామునియందు నాకు గల భ క్రిని నీవు గుర్తింపలేక ఇట్టి అనర్థమును తెచ్చి 

చెట్టితివి ! పిచ్చిదానా ! రామలక్షుణుల నెడబాసి ఈ రాజ్య భారమును నేను మోయ 

గలనా? వృవభము మోయదగిన బరువును చిన్న దూడ మోయగలదా ! ఒకవేళ 

నా కట్టి శక్కి యున్నను నే నాపనిమా[తము చేయను. నీ కోరిక సఫలము కానీయన్ను 

నేను ఈడణముననే నిన్ను త్యజించి యుందును, కాని రామునికి నీ యెడ గల 

మాతృగారవమును న్మరించి. ఆమహానీయుడు కోపించు నని శంకించి అట్లు 

చేయకున్నాను. 

ఇట్టి దుర్చుద్ది నీకెట్లు కలిగినది ? పాపిష్టిదానా ! మా కుల సంప్రదాయమును 

గమనించితివా ! 'జ్యేష్టునికిగదా రాజ్యాభిపేకము జరుగవలయును. మీ పుట్టింటగూడ 

అబే ఆచారముగదా! నేను నీ కోరికను ఎంతమా[తము సఫలముకానీయను. నే నిప్పుడే 

అరణ్యమునకు వెళ్ళి నా రాముని తోడ్కొని వచ్చెదను. నేను రామచానుడనై యుందును. 

ఖో 
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[భరతునికి కోపము ఎక్కువై నది ] 

నీవు రాజ్య[భష్టురాలవై నా చావునుకూడ చూచి వడ్చుచుండుము. నీవు చేసిన 

పాపమునకు నరకమే నీకు తగినచోటు. నీ మూలమున నాకెంత అపకీర్తి కలిగినది! నీవు 

నాకు తల్లి రూపములోనున్న ఘోరవైైరివి. నీవు భర్తను చంపిన దానవు - నీ ముఖము 

చూడరాదు. నీవు ధర్మాత్ముడైన "కకయరాజు కొమారితవు కావు. తం|డి కులమును 

ధ్వంసము చేయుటకు పుట్టిన రాజుసివి. కౌసల్యవంటి సాధ్వికి ఎట్టి దుఃఖమును తెచ్చి పెట్టితివి! 

తల్లికి కుమారునికన్న కావలసినవాడు కలడా ! కోట్లకొలది సంతానము కలిగిన 

కామధేనువు "రెండు ఎద్దులు అనుభవించుచుండిన బాధనుచూచి భరింపలేక కన్నీరు 

కార్చినదిగదా ! అట్టియెడ ఒక్క కుమారుని కని అతనిని సైతము పోగొట్టుకొనిన 

శకాసల్య పుత్రశోకము నెట్లు భరింపగలదు ! 

నేను రాముని అరణ్యమునుండి తోడ్కొనివచ్చి కీర్తిని ఆర్జించెదను. రామునికి 

మారుగా నేనే తాపసవృత్తిలో అరణ్యమున నివసింతును. నీవు అగ్నిలో ఉరుకుము, 

లేక దండ కారణ్యమునకు పొమ్ము, ఉరివేనుకొనియెనను మరణింపుము. నీ కింతకు 

మించిన గతి వేరులేదు. నేను (శ్రీరామునికి పట్టాభిషేకము జరిపించి నా పొపమును 

పోగొట్టుకొందును. 

భరతుడు దుఃఖమును భరింపజాలక [కింద పడిపోయినాడు. మంత్రు లందరు చేరి 

నారు. కొంత సేపటికి తేరి భరతుడు అనుచున్నాడు, 

ఖోరోతుడు : నేను రాజ్యమును కోరలేదు. నా తల్లితో మంతనములు జరుపలేదు. రాముని 

అభిషేక వృత్తాంతము నా కేమియు తెలియదు. నేను శతుఘ్నునితోకూడి 

దూర దేశమున నివసించుచుంటిని. సీతారామలవ్మణులకు వనవాసము ఎట్లు 

(పొప్తించినదో అదికూడ నాకు తెలియదు, 

ఈ ఆ|క్రందనములు విని కౌసల్య భరతుని కంఠన్వరమును ఆనవాలు పట్టినది, 

కొనల్య : సుమి|[తా! భరతుడు వచ్చినట్లున్నది. అతనిని ఒకమాటు చూడగోరు 

చున్నాను. 

ఈ మాట చెప్పి వణకుచు భరతుని యొద్దకు బయలుదేటీనది. ఇంతలో భరత 

శ్యతుఘ్నులు కినల్య చెంతకు వచ్చి ఆమెను కవుగిలించుకొని పెద్ద పెట్టున 

విలపించినారు. 

శౌనల్య : భరతా ! నీవు కోరిన రాజ్యమును మీతల్లి ఆర్జించి ఇచ్చినది ! తీసికొనుము, 

నా కుమారుని అడవులపాలు చేసినది. నాయనా! దీనివలన మీ తల్లికి కలుగు 

! 
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లాభ మేమో చెప్పుము. ఇక శీ ఘకాలములోనే మీ తల్లి నన్నుకూడ అడవికి 

తరుమగలదు. అంతవర కెందుకు? నేనును సుమితయు స్వయముగానే అడవికి 

పోయెదము. ఈ రాజ్య సర్వస్వము నీదే కదా ! మమ్ములను రాముని యొద్దకు 

పంపుము, 

భరతుడు కౌసల్య యెదుట శపథములు చేయుట 

"కౌసల్య దీనాలాపములను విన్న భరతుడు చింశా(శ్రాంతుడై కౌసల్యతో 

అనుచున్నాడు. 

భరతుడు : (అంజలి ఘటించి) తల్లీ ! ఇక్కడ జరిగిన ఘోర వృత్తాంతమును గుణించి 

నా కేమియు తెలియదు. రాముని యెడ నాకుగల భక్తి నీకు తెలియదా ! 

రాముడు అరణ్యమునకు పోవుటకు నేనే గనుక సమ్మతించి యుందునేని నన్ను 

పాప సమూహములు చుట్టుకొనుగాక ! నేను నేర్చిన విద్య నశించునుగాక 

భృత్యునిచేత పనులు చేయించుకొని అతనికి వేతన మీయనివానికి పట్టు దుర్గతి 

నాకు కలుగుగాక, రాజ[దోహికి సంభవించు పాపము నాకు సంభవించునుగాక. 

(పజల యొద్ద పన్నులు పుచ్చుకొని (పజలను చక్కగా రథీంపని రాజునకు కలుగు 

పాపము నాకు కలుగునుగాక, యజ్ఞ ములు చేయించి [బాహ్మణులకు దతిణ, 

లీయని వానిని పొందు పాపము నన్ను పొందునుగాక. యుద్ధమునుండి వెను 

దిరిగి పారిపోయిన యోధునకు పట్టు దుర్గతి నాకు కలుగునుగాక, చంద 

సూర్యులకు సరివచ్చు తేజస్సుగల (శ్రీరాముడు (పభువైై సింహోసనమును 

అలంకరించునప్పుడు సందర్శించు మవో భాగ్యము నాకు కలుగకుండునుగాక. 

[పాపిష్టులకు (శ్రీరామ పభువు కనిపించ డన్న మాట. | 

మాచతం వ్యూఢ బాహ్వంసం చంద్రార్క సమ తేజసమ్ 
(ద్రాతీ ద్రాజ్యస్థమాసీనం యస్యార్యాను మతే గతః 75.28 

మంచి పదార్థములను 'దేవతలకుగాని అతిథులకుగాని “పెట్టక తాన్కొడె తిను 

వాడు పోవు దుర్గతిని నేను పొందుదునుగాక. గురువులకును మి|తులకును [దోహను 

చేయువానికి సంభవించు పాపము నాకు కలుగునుగాక, మితు డని విశ్వసించి తనతో 

చెప్పుకొన్న రవాస్యమును బయల్పరిచినవానికి పట్టు దుర్గతి నా కగునుగాక ! తన 

ఇంట భార్యా పుతులకుగాని భృత్యులకుగాని పెట్టథ్ట్టయే తానొక్కడే. తినువాడు 

ఫోవు పొపమున నేను పోవుదునుగాక ! నా భార్యయందు నాకు సంతానము కలుగ, 

కుండుగాక, నేను ఉన్మత్తునివలె ఈ భూమియందు సంచరించుచు బిచ్చమెత్తుదునుగాక! 
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నా ధర్మ బుద్ది నళించునుగాక ! నా ధనమంతయు చోరులపా లగుగాక ! ఇండ్లు తగుల 

'బెట్టినవాడు, మితదోహి, గుర్ముదోహి ఏ పాపములను పొందుదురో ఆ పాపములు 

న న్నావరించునుగాక! తల్లి దం[డులకు శుళూషలు చేయనివానికి కలుగు పాపము 

నాకు కలుగునుగాక ! నేను బహుకుటుంబినై దరిిదుడనై జీలించుచు జ్వరము 

మొదలె న రోగములతో పీడింపబడుచు ఎల్లప్పుడు దుఃఖ నిమగ్నుడై. యుందును 

గాక! నేను పాపినై రాజధండన భయమునొంది మోనముచేసి జీవింతునుగాక! 

భరతుడు ఈ విధముగా ఒట్లు పెట్టుకొని పొంగివచ్చిన దుఃఖమును పట్టలేక 

[కింద పడిపోయినాడు. 

. కౌసల్య భరతుని లేవనెత్తి ఒడిలో కూర్చుండ బెట్టుకొని “భరతా ! నీ శపథముల 

వలన నా దుఃఖము మరింత వృద్ది యగుచున్నది. భగవంతుని కృపవలన నీవును 

లవ్మణునివలె ధర్మమార్షము ననుసరించియుండుట చూడగలిగితిని” అని ఊరడించినది. 

ఇద్దరికి దుఃఖము వచ్చినది. 

ఈ విధముగా రాతి గడచిపోయినది. 

మరునాడు వసిష్టుడు భరతుని కలిసికొని అనుచున్నాడు. 

'వనీష్టుడు : భరతా ! ఇట్లు ఏలపించుచుండిన ఏమైనట్టు ! మహారాజునకు జరుపవలసిన 

ఉత్తర [క్రియలు జరిపింపుము. 

దశరథునికి భరతుడు సంస్కారము చేయుట 

దశరథుని క ళేబరమును త్రై లదోణి యం దుండి వెలుపలకుతీసి [కింద పెట్టినారు. 
8 అ 9 

దళరథుడు ని|దల్ ఉన్నట్టు కనిపించినాడు, 

అపీత వర్షవదనం (ప్రసు _ప్తమివ భూమిపమ్ 76.4 

తం|డిని తలచుకొని భరతశ[తుఘ్నులు విలపించినారు. 

వనీవ్దుడు ః- భరతా! లే నాయనా! లేచిపని జరిపింపుము. ఇకైంత సేపు దుఃఖించు 

చుంజేదవు?. 

' బుత్విక్కులు, పురోహితులు, అందణు వచ్చినారు, కశేబరమును వల్లకిలో పెట్టి 

'ూసికొని పోయినారు. బంగారు, వెండి వనములు, దారిలో వెదజల్లుచు కొందరు 

ముఖుడు: నడచినారు, ,నుగంధ|దవ్యములను చల్లి ధూపములు చేసినారు. ఈ విధముగా 
“భోరథుని కశేబర్షమును కొనిపోయి చితిమీద "పెట్టినారు. భరతుడు . అగ్ని సంస్కారము 

| 
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చేసినాడు. దశరథుని భార్యలు పల్లకీలలో వచ్చినారు. కౌసల్య మున్నగువారు 

దశరథునికి అ|పదకిణము చేసినారు. వారి విలాపములకు అంతము కనబడలేదు. 

తరువాత అందరు సరయూనదికి వెళ్ళి దశరథునికి ఉదక చానము చేసి పుర[పవే 

శము చేసి పదిదినములు ఆశెచమును పాటించినారు. భరతుడు ఆశెచమును తీర్చుకొని 

పదునొకండవనాడును, పం|డెండవనాడును జరుగవలసిన కర్మను పూర్తికావించినాడు. 

[బాహ్మాణులకును దాసదాసీ జనములకును విరివిగా చానములు చేసినాడు. పదమూ 

డవదినము ఉదయమున అస్థిసం చయన మునకు భరతుడు చితి యొద్దకు వెళ్ళి తం|డని 

తలచుకొని మిగుల దుఃఖించినాడు. శ|తుఘ్ఫు డును మిక్కిలి విలపించినాడు. ఇద్దరును 

తెలివిదప్పి పడిపోయినారు. 

బోరోతుడు : (మూర్చ దరి) తండి స్వర్గస్థు డై నాడు. రాముడు అరణ్యమునకు వెళ్ళినాడు. 

నేనిక జీవించి యుండలేను. నేను అగ్నిలోవడి [పాణత్యాగము చేయుదును. 
తండియు అన్నయు లేని అయోధ్యలో అడుగుపెట్టను. తపోవనమునకు 

పోయెదను, 

హీనో (భ్రాతా చ పీతా చ శూన్యా మిక్వెకు పాలితావ్ 

ఆయోధ్యా న్న ప వేశ్యామి వ్ర వేత్యామి తపోవనమ్, 

ఇట్లు విలపించుచు భరతుడు [కిందపడిపోయినాడు. 

ఎనన్హుణు = ((ప్రకృతిమాన్ వై ద్యః అన్నారు. భరతుని లేవనెత్తి) భరతా! ఇది పద 
మూడవరోజు, ఇంకను అస్థిసంచయనము కావలసీయున్నది. ఆలస్య మెందుకు ? 

లోకములో జరావురణనులులేని (పాణి ఉండునా నీ విట్లు దుఃఖంచుట తగదు. 

సుమంత్రుడు శతుఘ్నుని లేవనెత్తి మంచిమాటలు చెప్పి కొంత ఊరట కలి 
గించినాడు. ఇద్దరును లేచి కొరవవనులను ఫూ ర్తి చేసినారు. 

భరతుడు రామునియొద్దకు వెళ్ళుటకు సంకల్పించినాడు. 

లక తుఘ్ముడు : రాముడు ఒక స్రీ మాటకు లోబడి అడవికి నడచుచుండగా లవ్మణు డని 

ఒక డున్నాడుగదా! ఆవీరుడు పమిచేయుచుంజినట్టు ! తం|డిని నిగ్రహించి వన 

వాసమును మొదటే మాన్పించి యుండవలసినది. 

బలవాన్ వీర్యసంపన్నో లక్ష్మణో నామయో౬ఫ్యపౌొ 

కిన్నమోచయ తే రామం కృత్వాస్మ పీతృని|గ హమీ, 78.9 

ఈ మాటలలోనే మంథర వచ్చినది. ఆభరణములను ధరించి అలంకాళము 
కావించుకొని | కాళ్లతో కట్టబడిన కోతివలె ఉన్నది. 

౧ ల 



రాజకర్ణారులు భరతునియొద్దకు వచ్చుట 187 

బభాసే బహుభిర్బద్భా రజ్జు బద్ధేవ వానరీ, 78.7 

ద్వారపాలకులు మంథరను పట్టుకొని శతుఘ్నునికి అప్పగించి “ఇంత పనికి ఈ 

దాసియే కారకురాలు. ఈ పాపిఫ్టి-దానిని యథేచ్చగా శిక్షింపుము” అని చెప్పినారు. 

శ తుఘ్నుడు “దినికి తగిన శాస్తి చయవలెను” అని మంథరను పట్టుకొన్నాడు. 

మంథర బిగ్గరగా ఏడ్చినడి: శ్యతుఘ్నుని తీవకోపమును చూచి మంథర చెలికత్తెలు 

తలా ఒకదారి పారిపోయి “కర్తవ్య మేమి” అని ఆలోచించినారు. “కౌసల్య ఎంతో దయ 

గలది. ఆమెను శరణు వేడుదను. ఆమెతప్ప మనకు వేరు గతిలేదు” అని తేల్చుకొన్నారు. 

శతుఘ్నుడు కోపోదిక్తుడై మంథరను [కింద పడవై చి యీడ్చుకొనిపోయినాడు. 

మంథర నగలన్నియు రాలీ నేలమీద పడినవి. మంథరను రడించుటకు కై కేయి వచ్చి 

నది. శతుఘ్నుడు కై కేయిని పరిపరి విధములుగా నిందించినాడు. క్రై శేయి భరతుని 

శరణు జొచ్చినది. 

భోరోతుకు : (శ తుఘ్నునితో) తమ్ముడా! ఓర్చుకొనుము. (స్త్రీల నెవ్వరై నను వధింతురా! 

అవధ్యా స్పర్వభూతానాం (ప్రమదాః క్షమ్యతామితి. 78.21 

ఆధర్మము ననుసరించియే నేను మా తల్లిని వధింపకున్నాను. నే నట్టివని చేయుదు 

నేని 'మాతృఘాతుకుడు' అని రాముడు నన్ను నిందింప గలడు. ఈ కుద్దను వధించితి 

మని రామునికి తెలిసిన యెడల అతడు మనతో మాటలాడనుకూడ మాటలాడడు. 

హన్యా మహామిమాం పొపాం కె కేయోం దుష్షచారిణీమ్ 

యదిమాం ధార్మికో రామో.నాసూడో న్మాత్సఘాత కమ్. 78.22 

ఇమామపి హతాం కుద్దాం యది జానాతి రాఘవః 

త్వాంచ మాం చహి ధర్మాత్మా నాభిభాషిష్యుతే (ధ్రువమ్. 78.28 

[ రాముని ధర్శబుద్ది ఇతరులనుగూడ నన్మార్గమున నడిపి ంపగలదు. ] 

భరతుని మందలింపు విని శతుఘ్నుడు మంథరను వదలి పెట్టినాడు. మంథర 

వై_కేయి పాదముల నా[శయించి తన బాధను చెప్పుకొని విలపించినది. (క కేయి మంథ 

రను ఊరడిం చినది. 

రాజకరారులు భర తునియొద్దకు వచ్చుట 

పదునాలుగవ నాడు రాజకర్తారులు భరతునిచెంతకు వచ్చినారు. 

లాజుకోరాదలు : దశరథుడు స్వర్షస్థు డై నాడు. రామలవ్మణులు వనవాసను చేయు 

చున్నారు. ఈ రాజ్యమునకు నిన్ను రాజుగా కోరుచున్నాము. నీవు పట్టా భి 
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శేకము  చేసికొనవలసినదిగా |పార్థించుచున్నాము. నీ అభిషేకమునకు 

కావలసిన [దవ్యము లన్నింటిని సిద్దపరచుకొని (పజ లందరు నీ మాటకు ఎదురు 

చూచుచున్నారు. నీవు మా (పార్థన అంగీకరించి మమ్ముల రకింపుము, 

భరతుడు : (అభిషేక (దవ్యములకు [పదకిణము చేసి) ట్స్ రిట్లు [పార్థించుట నరికాదు. 

మా వంశమర్యాద ననుసరించి 'జ్యేష్టునశే రాజ్యాధి కారము. కావున మన 

కోందరికిని రాముడే రొజు. నేను చతురంగ బలములను వెంటబెట్టుకొని అభిషేక 

(దవ్యములను కొని అరణ్యమునకు (పయాణ మె రామునికి అచ్చటనే 

పట్టాభిషేకము జరిపించి అయోధ్యకు పిలుచుకొని వచ్చెదను. రామునికి 

మారుగా నేను పదునాలుగు సంవత్సరములు వనవానవతము నాచరింతును. 

పనివారిని వెంటనే పిలిపించి మార్గమును చక్క జేయింపుడు, 

జ్వేషస్య రాజతౌ నిత్య ముచితా హి కులస్యన 

నైవం భవంతో మాం వకు మర్హంతి కుశలా జనాః 79.7 

రామః పూర్వోహి నో భ్రాతా భవిష్యతి మహీపతిః 

అహం త్వరణ్యే వత్స్యామి వర్షాణి నవపంచ చ 19.8 

యుజ్యతాం మహతీసేనా చతురంగ మహాబలా 

ఆనయిష్యా మ్యహం జేష్టం (భ్రాతరం రాఘవం వనాతీ 79.9 

అభిషేచనికం చైవ సర్వ మేతదుపస్కృతమ్ 
పురస్కృత్య గమిష్యామి రామహేతో ర్వనం ప్రతి 9.16 

తత్ర 9వ తం నరవ్యాఘ మభిషిచ్య పురస్క్భతమ్ 

ఆనేష్యామితువై రామం హవ్యవాహ మివాధ్వరాత్ 79-11 

వనే వత్సా మ్యహం దుర్గే రామో రాజా భవిష్యతి 79.1: 

రాజక రాడలు : భరతా! నీ ధర్మబుద్ది దొడ్డది, లకీ నీకు (పనన్న యే నిన్ను సర్వదా 
విడువకుండునుగాక |! 

శిల్పులు, యంతకోవిదులు, వ డంగులు, సున్న పుపని చేయువారు అవెదురుపని 

చేయువారు, ఒక రేమిటి, అన్నిరకముల పనీవారును గుంపులు గుంపులుగా కదలినారు. 

అడవులలోని వృక్షములను నరికి మార్గమును చక్కపరిచినారు. చెట్లు లేనిచోట్ల చెట్ల 
గా ౧ య 

నాటినారు. మిట్టపల్లములను సరిచెసినారు. చావులు, చెజువులు (తవ్వినారు. వేదికలు 

నిర్మించినారు. అచ్చటచ్చట విడిది [ప దేశములను ఏర్వాటు చేసినారు. శివిర ములను 

శెలక్ ల్పినారు. 
శారా దనన ఎడా గారాాకునాయునత స్యా 



రాజసభ — 180 

గంగానదీతీరము వరకు ఈ విధముగా మార్గమును తీర్చి అచ్చటచ్చట పతాక 

'లత్తించి మార్గము నంతయు అలంకరించినారు. 

_రాముని అయోధ్యకు కొనివచ్చుట కే యీ అలంకారము ! (శ్రీరాముడు నడచు 

చారి మనోహారముగా ఉండవలయును గదా |] 

తెల్లవారుజామున వందిమాగభులు వారి ఆచారానుసారము భరతుని స్తుతించి 

'మేల్కొలిపినారు. శంఖములు పూరించిచారు. వాద్యములు | మోగించినారు, 

భరళుడు * ఆఅ వాద్యములను స్తోత్రములను నిలుపుడు. నేను తాజును కాను, 
(శ|తుఘ్ను నితో) తమ్ముడా! కైకేయి లోకమున కెంత. అవకార మొనరించి 
నదో చూడుము. రాజ్య మంతయు కర్ణ ధారుడు లేని ఓడవలె ఉజ్హూత లాడు 
చున్నది. 

ఈ విధముగా భరతుడు దుఃఖించుచుండినాడు. 

రాజసభథ 

వసిష్టుడు రాజసభలో [పవేశించినాడు. దూతలను పంపించి వురజను లందరిని 

పిలిపించినాడు. భరత శ|తుఘ్నులను, పుర ప్రముఖులను సభకు రమ్మని చెప్పిపం పంవినాడు, 

అందరును సమావేశ మెనారు. 

భరతుడు సభామందిరమునకు వచ్చినాడు. జనులందరు భరతునికి గొప్ప 
స్వాగత మిచ్చినారు. 

అందరు తమతమ యోగ్యతకు తగినట్లు సభలో ఆసీను లె నారు, 

వనీవ్ణుశు: భరతా! ధనధాన్య సమృద్దమైన ఈ రాజ్యమును నీ వశముచేసి మీ తండి 

స్వర్షస్థు డై నాడు. (శ్రీరాముడు తండ్రి ఆజ్ఞను శిరసా వహించి అరణ్యమునకు 
వెళ్ళియున్నాడు. ఈ విధముగా మీ తం|డ్రియును, మీ అన్నయును నీకు (పసా 

దించిన రాజ్యనును నీవు పరి|గహించి శీ ఘముగా పట్టాభిషి క్తుడవు కమ్ము, 

ఈ మాటలు విన్న భరతుని మనస్సు రాముని వంకకు మరలినది. భరతునికి 
దుఃఖనువచ్చి నిండుసభలో విలపించినాడు. వనీమ్షుని సైతము నిందించినాడు, 

భరతుడు : ఈ రాజ్యము |శీరామునిది. ధర్మమార్గము ననుసరించువా డెవ్వడును రామ 

రాజ్యమును అపవారింపడు, దశరథునికి జన్మించినవాడు రాజ్యావవోరకుడగునా! 

రాజ్యమంతయు రామునిది, నేనుకూడ రామునివాడనే. ఈ విషయమున మీరు 

ధర్మము ననుసరించి పలుకవలయును, 



100 అయోధ్యాకాండము 

కథం దళరథా జాతో భ వేదాజ్యాపహారకః 

రాజ్యంచాహంచ రామస్య ధర్మం వకు మిహోర సి, 82.12 
ఆం బా 

ఇట్టి మహాపరాధమును చేయుదునేని నేను కులపాంననుడ నగుదును. నా మూల 

మున ఇజ్యూకు వంశమున కంతయు చెడ్డ పేరు రాగలదు. 

[వంశమర్యాదను కాపాడుట ఎంత వపధానము 1 

అనార్యజుష మస్వర్యం కుర్యాం పాపమహాం యది 
ళు గో 

ఇష్వాకూణా మహం లోకే భవేయం కులపాంసనః 82.14 

నా తల్లి చేసిన అధర్మమునకు నను లోబడను. అడవిలో నుండు రామచం|దునికి 

నే నిచ్చటినుండి కృంతాంజలినై నమన్కరించుచున్నాను. నేను (శ్రీరాముని అనుస 

రింతును. రాముడు ముల్లోక ములకును రాజుగా ఉండదగినవాడు. 

ఈ మధుర వాక్యములను విని సభాగదు లందరు ఆనంద బాప్పుములు విడిచినారు. 

భరతుడు మరల చూటలాడుచున్నాడు. 

భరోడుణు: (శ్రీరాముని అరణ్యమునుండి ఇచ్చటికి పిలుచుకొనివచ్చుటకు సాధ్యము కాని 

యెడల లక్మణునివలెనే నేనుకూడ రామునితో అరణ్యమున నివసించెదను. 

యదిత్వార్యం నశక్ష్యామి వినివ ర్రయితుం వనాత్ 

వనే తతై 9వ వత్స్యామి యథార్యో లక్ష్మణ _స్తథా 82.18 

కాని (శ్రీరాముని బలాత్కరించియెనను అయోధ్యకు తోడ్కొని వచ్చుటకు 
మీ అందరి సమతమున గకల |పయత్నములు చేయుదును. 

సర్వోపాయంతు వర్తిష్యే వినివర్తయికుం బలాత్ 
సమక్షమార్యమిశ్రాణాం సాధూనాం గుణవ ర్హినామ్ 82.19 

మార్గమును చక్కజేయింపు డని ఇదివరకే తెలిపియున్నాను. సుమం|[తా! 
నెన్యమును సిద్దముగా ఉండు మని చెప్పుము. మన [పయాణమునకు కావలసినవి 
సిద్దము చేయుము. లోకహితమునశకై (శ్రీరాముని తోడ్కొనిరావలయును. 

(ప్రయాణము సంగతి వినీ అందరు ఉత్సాహముతో నున్నారు. సై నికుల భార్యలు 
తమ భర్తలను భెందర పెట్ట పంవుచున్నారు. పురజను లందరు [(వయాణమునకు 

సిద మనారు, 
QD మా 

ద్ధి గాద * ధి గార్ అపాం రాగ ౪ Ym “ డు ఇ సం దేరు! ఆ్రాలొాయిణ అడ ర్రైాజబబ్బుటంలం ఊరతలుడు బయులు ర్త 

భరతుడు [పాతఃకాలముననే లేచి రథము నారోహించి బయలుదేరినాడు. 

మంతులు, పురోసాతులు వారివారి రథములమీద భరతునికి ముందు వెళ్ళుచున్నారు. 



శ్రీరాముని తోడ్కొ నివచ్చుటకు భరతుడు బయలుదేరుట 181 

భరతునివెంట తొమ్మిదివేల ఏనుగులు, యోధులతో కూడిన అకువదివేల రథములు, 

అకమంది గుఆఅపు రొతులు వెళుచున్నారు. సుమ్మితా కాసల్యలతో పాటు ౩ శయికి 
లు య , లో | ల 

"సె తము రాముని పిలుచుకొనివచ్చు యత్నము సంతోషము కఠిగించినది. చా రందరు 

వారికి తగిన వావానములమీద ఉత్సాహముతో బయలుదేరినారు. 

కైకేయీ చ సుమిత్రా చ కౌసల్యా చ యశస్వినీ 

రామానయన సంహృషా యయు ర్యానేన భాస్వతా 83.6 
కు 

[శై కశేయిపేరు మొట్టమొదట చెప్పినారు. బహుళః ముందే నడచియుండును. ఆమెకు, 

మోహనము వదలిపోయినదన్నమాట, కాని పమిలాభము 1 జరుగవలసిన వన్నియు జరిగిపోయి! 
నవి. ధళరథుడు మరణించనే మరణించినాడు | 

అందరు (శ్రీరాముని సందర్శించు ఉత్సాహముతో నడచుచున్నారు. [శ్రీరాముని 
దివ్య్వమంగళరూపమును కల్యాణగుణములను తలచుకొని రాముని దర్శనము చేసికొను 

టకు తహతహలాడుచున్నారు. సీతా రామలవ్మణులను గురించిన మాటలనే మాటాడు 

కొనుచున్నారు. “రాముడు లోకళోకమును నశింపజేయువాడు. రామదర్శన మాత 

మున శోకము మాయ మగును” అని మాట్లాడుకొనుచున్నారు. 

మేఘళ్యామం మహాబాహుం స్థిరస త్త కం దృఢ[వతమ్ 

కదా (ద్రత్యామహే రామం జగత శోకనాశనమ్ 83.8 

దృష్ట 'ఏవహి నశ్ళోక మపనేష్యతి రాఘవః 

తమ స్పర్వస్య లోకస్య సముద్య న్నివ భాస్కరః 

(ప్రజలు ఆనందపరవశు లై ఒకరినొకరు కవుగిలించుకొనుచున్నారు. 

[ఆ కాలమున అయోధ్యలో ఏ యే వృత్తులు, వ్యాపారములు, ఉండినవో యెనుఐది 

మూడవసర్గ 12 మొదలు 15 వరకు శ్లోకనులలో చెప్పియున్నారు] 

రత్నములు సాన బెట్టువారు, కుమ్మరులు, వస్త్రములు నేయువారు, ఆయుధ 

ములవలన జీవించువారు, నెమలి పింఛములతో విసనకజలు మొదలగునవి చేయు. 

వారు, అంపకోతగాంగడు, తిన్నెలకు వన్నెలు తీర్చువారు, రత్నములకు బెజ్జములు 

'వేయువారు, దంతపుపని చేయువారు నున్నపుపనివారు, సుగంధ దవ్యములను చేయు 

వారు, బంగారు పనివారు, కంబళ్లు శోధించు'వారు, తలంటువారు, వైద్యులు, ధూప 

ములు వేయువారు, మద్యములు చేయువారు, చాకలివారు, కుట్టుపని చేయువారు, 

నటులు, నాట్యము లాడించువారు, చెంబడివారు, ఇంకను ఇతరవృత్తులయం దుండు 

వారు అందరు భరతుని వెంబడించినారు. [బావ్మాణులు వేనవేలుగా ఎద్దుబండ్ల మీద 

కదలినారు. 



శక్ర? అయో థ్యా రొా౦డ యు 

ఇట్లు [సయాణముచేసి గంగాతీరమునకు వచ్చీ చేరినారు, 

భరతుడు : ఈ పూట ఇచ్చట నిలిచి గంగానదిని రేపు దాటుదము. నాతండికి స్వర్గ 

సుఖముకోరి గంగానదీ జలములతో నేను జలతర్పణము కావింతును. 

సేనను అచ్చటచ్చట విడియించినారు. భరతుడు [శ్రీరాముని తోడ్కొని వచ్చు 

విషయమే ఆలోచించుచున్నాడు. 

(శ్రీరామునికి చెప్పవలసిన మాటలను కూర్చుకొనుచున్నాడు కాబోలు! రామునితో 

సం భాపించుట సామాన్యమైన పనికాదు. ఇట్టి క్కిష్ట ప్టసమయములో చాని కష్టము వేరుగా 

చెప్పనక్కరలేదు | 

గుహుడు భరతుని కలిసికొనుట 

గుహుడు భరతుని సైన్యమును చూచి తనవారితో అనుచున్నాడు. 

గుహడు ; ఈ సైన్యము 'సమ్ముదమువలె కనబడుచున్నది. దీనికి అంతుపొంతు కాన 

రాలేదు. రథముపై కోవిదారధ్వజము కానవచ్చుచున్నది. భరతుడు స్వయ 

ముగా వచ్చినాడు. ఏదేని దుర్చుద్ది పుట్టియుండునా ! మనలను బంధించును 

కాబోలు ! లేక వధించును కాబోలు! ఒకవేళ రాముని కడశర్చుటశే వచ్చి 

యుండునా ? (శ్రీరాముడు నాకు స్నేహితుడుమ్మాతమే కాదు, (శ్రీరాముడు 

నాకు (పభువు - ఆయన పని మనము తప్పక చేయవలెను. మీ 'ెల్లరు మెలకువతో 

(పవ ర్శ్మింపవలయును. గంగాతీరమునందలి "రేవులను ఒకకంట. కని పెట్టి యుండ 

వలయును. అయిదువందల ఓడలను సిద్దపరిచి ఒక్కొక్క ఓడలో “వందమంది 

యోధు లుండి అపమత్తులె కాపుకాయవలయును. రాముని విషయమున 

భరతునికి (దోవాబుద్ది లేనియెడల భరతుని సై న్యమును ఆవలి తీరమునకు 

దాటింపవచ్చును. 

గుహుడు మధుమాంసములను పట్టించుకొని భరతుని చెంతకు వచ్చినాడు. 

సుమంత్రుడు (పాతపరిచయమునుబట్టి) గుహుని గుర్తించి అతని రాకను భరతుని 

కెరుక పరిచినాడు. 

నుమంతుడు : భరతా! గుహుడు (శ్రీరాముని స్నేహితుడు. ఈ చెశమునకు రాజు. 

- దండ కారణ్య విషయము చక్కగా ఎరిగిన వాడు. రామలవ్మణుల వృత్తాంతము 

అతనికి తెలిసియుండును. గుహుడు ఇచ్చటి వచ్చి నీ దర్శనమును కోరుచున్నాడు. 

భరతుడు : సుమం|తా ! గుహుని వెంటనె |పవేళ పెట్టుము. 

గుహుడు నముడ్రై వచ్చి భరతునితో మాటలాడుచున్నాడు. 
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గువుశు: భరతా! నీకు స్వాగత మగునుగాక ! నీ రాక మాకు నుందుగా తెలియక 

(ప్రమత్తులమైయుండి మోసపోయితిమి. తెలినినవెంటనే నిన్ను దర్శించుటకు 
వచ్చినాను. మీరందరు మా సదనమునకు విచ్చేసి “మా ఆతిథ్యమును. స్వీకరింపవల 

'సిన దని వేడుచున్నాను. ఈ ర్యాతి అచ్చట విశమించి [పయాణము శేపు 
సాగించ వచ్చును, 

ఖరతుఢు : గుహుడా ! నీ [పియవాక్యములే చాలును. మాకు ఆతిథ్య మిచ్చినళ్లే అయి 

నది. భరద్వాజా[శమమునకు మార్గ మేది? ఈ అరణ్యమున దారి గోచరించుట 

లేదు. గంగానదిని దాటుటకూడ సులభ మని తోచుటలేదు. 

తవుడు : (|పాంజలిరమై) భరతా ! మా వారు ధనుర్ణరులై నీవెంబడి రాగలరు. నేను 

కూడ నీ వెంట వచ్చెదను. కాని నీ నైన్యములను చూచి నాకు .కొంచెము అను 

మానముగా నున్నది. ' రామునిగూర్చి దుర్మార్గ మేమియు తల వెట్టలేదుగదా ! 

భరతుడు : గుహుడా |! హతోస్మి ! ఎట్టి విపరీతపుమాట వినవలసివచ్చినది ! ఇట్టి కష్ట 

కాలము ఎన్నటికిని రాకుండునుగాక ! నన్నుగురించి సందేహపడకుము, నా 

అన్న శ్రీరాముడు నాకు తం|డితో సమానుడు, ఆ మహానుభావుని అయోధ్యకు 

తోడ్కౌనిపోవుటకే ఈ (పయాణము. ఈ మాట సత్యము. 

గుహుడు * భరతా ! నీవు ధన్యుడవు. అపపయత్నముగా వా స్తగత మైన రాజ్యమును 

వదలుకొనువాడు నీవుతప్ప మరియొకడు లోకమున ఉండడు. కష్టములో నున్న 

నీ అన్నను తీసికొని వెళ్లదలచిన నీ దొడ్డబుద్ది ఎంతయు [ప్రళంసనీయము. నీ కీ_ర్రి 

సమ_స్తలోకములందును వ్యాపించి శాళ్వతముగా నిలిచియుండ గలదు. 

ధన్య స్త్వం నత్వయాతుల్యం పశ్యామి జగతీ తలే 

ఆయత్నా దాగతం రాజ్యం యస్త్వ్వం త్యక్త మిహేచ్చసి. 85.12 

శాశ్వతీ ఖలుతే కీర్తి ర్లోకా ననుచరిష్యతి 
య స్త్వం కృచ్భి గతం రామం (ప్రత్యావయికు మిచ్చసి 85.18 

ఈ మాటలలో సూర్యాస్తమయ మైనది. ఆర్మాతి అందరు గంగాతీరముననే 

విశమించినారు. భరతునికి నిద్రపట్టలేదు. రామళోకమున తపించిపోవుచున్నాడు. 

గుహుడు |పక్కనజఉండి ఊఅటమాటలు చెప్పుచున్నాడు. ఆనాడు సీతారామలత్మ 

ణులు వచ్చినప్పటి మాటలు ఇద్దరు మాట్లాడు కొనుచున్నారు. 

గువొడు : భరతా! లక్ష్మణునికి అన్నమీద ఎంతభ్యక్తి ! రాముని రతించుటకు ఖడ్గమును 
చేతబూని రాతి యంతయు మేలుకొని కూర్చుండినాడు. నే నెంత దూరమో 
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గ... వెప్పి చూచితిని. పాన్సుమీద శయనింపుమని వేడుకొన్నాను. రాముని రక్షణ 

. విషయమున మేము జాగరూకులమై ఉందుమని చెప్పినాను. కాని లత్మణుడు 

నామాట పట్టించుకొనలేదు. “సీతారాములు ఇట్టికష్టమున నుండగా నాకు 

నిద పట్టునా ! వారి స్థితిని చూచి నాకు (బతికియుండుట కూడ కష్టముగా 

ఉన్నది అని చెప్పినాడు. వారినిగూర్చి ఎంతో దుఃఖపడినాడు. రాథ్రి 

యంతయు అన్తే గడచిపోయినది. _ తెల్ల వారగనే ఈ గంగాతీరముననే రామ 

లత్మణులు జటలు దాల్చీనారు. నేను చారి ముగ్గురిని గంగానది ఆవలితీరము 

నకు దాటించినాను. 

ఈ మాటలు వినుట తోడనే భరతునికి మూర్చవచ్చి పడిపోయినాడు. చెంత 

నుండిన శత్రుఘ్నుడు భరతుని అవస్థను చూచి బిగ్గరగా విలపించినాడు. తల్లు లందరు 

చేరినారు. కౌసల్య భరతుని కవుగిలించుకొని భరతునితో పలుకుచున్న ది. 

కొనల్య * 'నాయనా! నీకేమైన జబ్బు చేసినదా ! మా [పాణము లన్నియు నీచేతిలో 

నున్నవి. నిన్ను చూచుకొనియే మే మందరము |బతికియున్నాము. రామ 

లత్మణులను గురించి అశుభవార్త ఏదైనను నీ చెవిని పడినదా ! 

భరతుడు నెమ్మదిగా లేచి "కౌసల్యకు థె ర్యముచెప్పి ఊరడించినాడు. 

భరతుడు: గుహుడా! వారి నమాచారము ఇంకను చెప్పుము. ఆరాత్రి సీతారాములు 

ఎందు శయనించినారు ? ఏమీ భుజించినారు * 

గుహుడు : భరతా ! సె నెన్ని ప దార్గములనో తెచ్చి ఆరగింపు మని పార్టించితిని. కాని 

(శ్రీ రాముడు వానిని స్ప నశింపలేదు. “మేము ఇచ్చువార మేగాని పుచ్చుకొను 

. వారము కాము అని చెప్పినాడు.. లవ్మణుడు కొనివచ్చిన గంగాజలమును 

మా[తము [తాగి సీతారాములు ఉపవాసము చేసినారు. వారు (తాగగా మిగి 

లిన జలమును లక్షుణుడు (తాగినాడు. 

సీతారాములు శయనించుటకు -లమ్మణుడు దర్భలు తెచ్చి పరచినాడు. అదిగో! 

ఆ గారచెట్టు [కిందనే సీతారాములు శయనించినది. ఆ దర్భలుకూడ అచ్చటనే 

యున్నవి చూడుము.” ' 

భరతుడు గారశచెట్టుచెంతకు వెళ్ళి చూచినాడు. సీతారాములు శయనించిన (ప్రదేశ 

మును తల్లులకు చూపించి చెప్పుచున్నాడు. 

భరతుడు 4 (దుఃఖముతో) సమస్త భోగములను అనుభ వింపదగిన శ్రీరామునికి ఎట్టి 

కష్టము (పాప్పించినది ! ఇదియంతయు నిజముగా జరిగినదేనా ! లేక నే శేమైన 
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కల గనుచుంటినా ! సీశాచేవికి ఎట్టి కష్టము సంభవించినది ! జనకమహారాజునకు 

_ కొమారితమొై దళరథ చక్రవర్తికి “కోడలై న సీతాదేవి కరకు దర్శలమీద శయ 

నింపవలసి వచ్చెనుగదా ! (దర్భలను చూచి) ఇదిగో! మా (శ్రీరాము డిందే 

శయనించియుండును. పాపము! నేలమీద పడకకుదరక ఆటునిటు పొరలుటలో 

ఈ దర్భ లన్నియు నలిగియున్నవి. సీతాదేవి తన ఆభరణములతోనే పరుండి 

యుండును. ఈ దర్భలమీద అచ్చటచ్చట బంగారు పొడి రాలియున్నది. ఆమె 

ఉత్తరీయము ఈ దర్భలలో చిక్కుపడినట్లు కనిపించుచున్నది. అచ్చటచ్చట 

పట్టుపోగులు కానవచ్చుచున్న వి, 

ఆహా! సీతారాములకు ఎంతటి కష్టమును అెచ్చిపెట్టితిని! నా వంటి పాపి 

వేరొక్క డుండడు. లత్మణుడు ఎంతో ధన్యుడు: కష్టకాలమున రాముని వెంబడి 

ఉన్నాడు. భర్తను' అనుసరించి అరణ్యమునకు వచ్చిన సీతాదేవి సైతము ఎంతో 

థన్యురాలు. 

ధన్యః ఖలు మహాభాగో లక్ష్మణ కుభలక్షణః 

భ్రాతరం విషమే కాలే యో రామ మనువర్తతే. 88.20 

సిద్ధార్దాఖలు వై దేహీ పతిం యానుగతా వనమ్ 88.21 

[సుఖముగా నున్నప్పుడు అందరును మనవారే. కష్టకాలమున ఆదరించువారు అరుదు | 

మనకు (శ్రీరాముడు దూరమైనాడు. చెంతకు తెచ్చుకొనవలయును. రాముడు 

అడవికి పోవుటవలన రాజ్యము అనాయకముగా నున్నను రాముని [ప్రభావమును తలచు 

కొని పరరాజులెవ్వరును దానివంక చూడలేదు. 

(“అయోధ్యకు రాజు లేకపోయినను అందువలన కలుగు (పమాదము పమీయునులేదు. 

చేను రాజుకాకపోయినను ఇబ్బందిలేదు" అని భరతుడు సూచించుచున్నాడు | 

ఇది మొదలు నేనుకూడ జటాజినములు ధరించి నేలమీద శయనించి ఫలమూలము 

లనే ఆహారముగా గొనుచు కాలము గడపుదును. 

అద్య ప్రభృతి భూమౌతు శయిష్యేఒహ౦ తృణేషవా 

ఫలమూలాశనో నిత్యం జటాచీరాణి ధారయన్. 88.26 

(శీ )రాముని (పతిజ్ఞను నేను పాలింపగలను. నేను శతుఘ్న సహితుడనై వన 

'వాసమును పూ_ర్తిచేసె నిదను. (శ్రీరాముడు లవ్మణసహితు డె డ అ యోధ్య కరిగి రాజ్యమును 

పాలించుగాక ! ఈ నా కోరికను నా ఇష్ట దేవతలు సఫలము చేయుదురుగాక. 

అపి మే దేవతాః కుర్యురిమం సత్యం మనోరథమ్, 88.29 



(శ్రీరాముడు నా (పార్ధన నంగీకరింపక వనములో నివసించుటయే నిశ్చయించు 

కొనినచో నేనుకూడ అతని వెంబడి వనములోనే ఉందును. రాము డంద్భుకై నను సమ్మ 

తింపకపోవునా ! 

మరునాడు ఉదయమున భరతుడు ళతుఘ్నుని మేల్కొలుపుచున్నాడు. 

భరతుడు : తమ్ముడా ! ఇంకను నిదపోవుచుంటివా ? వేగిరము లేచి గుహుని పిలుచు 

కొనిరమ్ము. 

శ తుఘ్ముడు = అన్నా ! నాకు నిదపట్టినదా ! (శ్రీరాముని గూర్చి తలపోయుచుః 

మేల్కాంచియ ఉన్నాను, 

ఈ మాటలలోనే గుహుడు వచ్చినాడు. 

గువుడు : భరతా ! రాతి సుఖముగా గడచినదా ! నీకుగాని నీ నైన్యమునకుగాని ఎట్టి 

బాధయును కలుగలేదుగద ! 

భరతుడు : గుహుడా ! నీవు మమ్ములను గొప్పగా ఆదరించితివి. రాతి నుఖముగశే 

వెళ్ళిపోయినది. మే మెల్లరము గంగానదిని చాటు ఉపాయము చూడుము. 

భరతుడు భరద్వాజా శమ మునకు పోవుట 

గుహుడు ఓడలను శెప్పించినాడు. సామాన్యమైన నావలుగాక [ప్రత్యేకముగా 

నిర్మింపబడిన “స్వ స్తికములు” అను ఓడలనుకూడ శెప్పించినాడు. “స్వ_స్తికము అనగా 

వెన మూతగలిగి గాలి వచ్చుటకు కిటికీలు గలిగి దృఢముగా నుండు ఓడ. పతాకలు, 

గంటలు కట్టబడి చక్కగా అలంకరింపబడి యుండును. 

అన్యా స్ప న్్తిక్ విజ్ఞేయా మహాఘంటా ధరావరాః 

శోభమానాః పతాకాభి ర్యుక్తవాతొ స్పుసంహతాః 69.11 

భరత శ|తుఘ్నులు, వసిష్టాది వృద్దులు, రాజపత్నులు, అందరు" ఓడలలో 

ఎక్కినారు. బండ్లను, గుజ్ఞములను, ఎద్దులను ఓడలలో ఎక్కించినారు, ఏన్గుగులను 
నదిలోదింపి మావటీలు వానిని ఆవలి తీరమునకు కొనిపోయినారు. కొందరు ఓడల 

లోను, కొందరు శెప్పలమీదను, కొందరు. ఘటములసాయముతోను, మరికొందరు 
ఈదుచును అందరు గంగానదిని చాటి [పయాగవనము చేరుకొన్నారు, 

భరద్వాజా. శమము [కో సెడుదూర మున్నదనగా భరతుడు నైన్యములను నిలిపి, 
ఆయుధములను ఆభరణములను విసర్జించి, పట్టువ(న్త్రములను ధరించి, వసిష్టుని పురస్క 
రించుకొ'ని మంత్రి సహితుడై. నడచినాడు, ఆశ్రమ (పాంతమునకు వచ్చిన పిదవ 

న్నా 



భరతుడు భరద్వాజాశమమునకు పోవుట 10% 
మం[తులను బయట నిలిపి వసిష్టుడును తానును ఆశమమున [పవేశించినారు. భరతుడు 
భరద్వాజ మహార్షికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసినాడు. భరద్వాజుడు వారిరువురకును 
అర్హ్హ్యపాద్యాదు లిప్పించి అతిథి సత్కారము జరిపించినాడు. ఉభయ కుశలోపంి, 
భరద్దావుడు భరతా! విశేషములేమి ? రాజ్యమును పాలించుచుండవలసినవాడవు 

అరణ్యనున కేల వచ్చితివి? నా మనస్సు నేదియో కలత పెట్టుచున్నది. రాజ్య 
౬ 

మొను ఎల్లప్పటికి అకంటకముగా నీవు అనుభవింపదలచి, అరణ్యమున అవస్థ 
సడుచుండు ఆ ఫీతారామ లవ్మణులకు అపకార మేమియు తల పెట్టలేదుగదా ! 

కొచ్చి న్న త న్యాపాపస్య పాపం కరు మిహేచ్చసి 

అవంటకం౦ భోకు మనా రాజ్యం తస్యానుజస్య చ 90.13 

ఈ మాటను వినిన భరతునికి కన్నులవెంట బాప్పములు (సవించినవి, దుఃఖము 

పట్ట లేక భర దాషజునితో అనుచున్నాడు. 

భరతుడు : హతోస్మి ! భగవంతు లగు మీరునై తము ఇట్లు సందేహపడినచే మరి నాకు 
గతి ఏమి * స్వామీ ! నా యందు దోషమేమియును లేదు. ఈ ఘోర పరిణామ 
మంతయు నేను లేనిిమయమున నాకు తెలియకయే జరిగిపోయినది. నేను 
(శీ రాముని వాదములకు (మొక్కి అతనిని (వార్ధంచి అ యోధ్యకు తోడ్కొని 

పోవుట క వచ్చినాను. మీరు (పసన్నులై నా యెడ దయచూపించి (శ్రీరాము 
డిప్పుడు ఎచ్చట నున్నాడో నెలవిండు. 

భరద్వాజుడు ఎ భరతా! రఘువంశపు వాడవు అనిపించితివి. నీ శుద్దభావము నాకు 

తెలియనిది కాదు. నీ సంకల్పమును దృఢము చేయుటకును నీకీర్తిని వ్యాపింప 
జేయుటకును అడిగిన మాటయేగాని అన్యముశాదు. 

జానే చైత 'న్మనస్సం త ద్ధ్భృడీకరణ మస్త్వితి 
ఆసృచ్చం త్వాం తి దాత్యర్థం కీర్తిం సమభివర్థయన్ 90.21 

సీ తారామలకణులు ఇప్పుడు చితకూటమున ఉన్నారు. ఈనాడు మా L 
ఆ[శమమునందుండి "రేపు బయలు దెరవచ్చును. 

భరతుడు : స్వామీ! మీ రిచ్చిన ఆతిథ్యము వలన కృ ార్జుడ నె తిని. అదియే చాలును. 

భరద్వాజుడు * (చిరునవ్వుతో) భరతా! నీ సంగతి కాదు. నీవ చేనితోనైనను తృప్తి 

పడుదు వని నే నెరుగుదును. నీ సేనలకు భోజనము చెట్టవలయు నని కోరు 

చున్నాను. నీ వై న్యమును దూరముగా విడిచి వచ్చితివేమి ? 

భరతుడు : ఆ[శమ శోంతికి భంగము కలిగింపగూడదని అట్లు చేసితిని మశేమియుశాదు. 
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108 అయోధ్యాకొండము 

భొర్దాజాబు : సంర! ఇప్పుడె నను వారిని పిలిపింపుము. 

చైన్యము వచ్చినది. 

భరద్వాజుని విందు 

భరద్వాజుడు ఆచమనముచేసి విశ్వకర్మను ఆవ్వోనించి సమస్తము సిద్దము 

చేయించినాడు. నదు లన్నియు ఆ|శమమునకు వచ్చినవి. కొన్ని నదులలో మద్యము, 

కొన్నిటియందు మేలై న_ పానీయములు పవహించినవి. అప్సరసలు విచ్చేసనారు. 

కుబేరుని చై తరథవనము ఆ|శ్రమమునకు వచ్చినది. భత్యు భోజ్య చోష్య లేహ్యములతో 

కూడిన అన్న రాసులు పత్యతుమెనవి, పుష్పమాలికలు, నుగంధ (దవ్యములు సంపన్న ము 

లై నవి, అప్సరసలు ఆడినారు. గంధర్వులు పొడినారు. లోకములోని వృక్షము లన్నియు 

వముధుఫల భరితములే. వచ్చి నిలిచినవి. గృహములు [పాసాదములు వార్మ ములు. 

సిద్ద మయినపి. 

రాజభవన మొకటి [(పత్యకముగా సృజింపబడినది, అందులో పాన్సులు ఆసన 

ములు వావానములు మున్నగునవి అమర్ప్చబడియుండినవి. రత్న సంపూర్ణ మై న 

ఆ భవనములో భరతుడు [పవేశించినాడు. మం (తులు పురోహితులు భరతునివెంట. 

వెళ్ళినారు. ఆ భవనమున సింహాసనము ఛ్మత బామరములు మొదలె న రాచ 

డర్భారు లక్షణము లన్నియు కానవచ్చినవి. భరతుడు వాని కన్ని టికిని (వదతీణము 

చేసినాడు. (శ్రీ రాముని ధ్యానించి, అతనికి నమస్కరించి, సింహాసనమును పూజించి 

వింజామరమును చేతబూని మం(తులకు ఉచితమైన ఆసనమున కూర్చుండినాడు. 

ఆసనం పూజయామాస రామాయాభిప్రణమ్యచ 

వొలవ్యజన మాదాయ న్యషీదత్సచివాసనే 91.99 

మంతులు పురోహితులు సేనానాయకులు తదితరులు వారివారి యోగ్య 

తకు తగినట్లు ఆసీను లై నారు. 

జీరాన్నములతో కూడిన నదులు భరతుని యెదుట వవహించుచుండినవి.. 

నదులకు ఇరుపార్ళ ప్రముల యందు గొప్ప భవనములు ఉద్భవించినవి. కొన్ని వేలమంది. 

అప్సరసలు వచ్చినారు. నారదుడు తుంభురుడు గోపుడు వచ్చి భరతుని యెదుట 

గానము చేసినారు. "పేరుబడిన అప్సరసలు నాట్యము |ప్రదర్శించినారు. వై[తరథ 

వనములోని తరువులు, లతలు కన్నులకు ఆనందము కూర్చినవి. వృతముల యందలి 
పుస్సములు పరిమళమును గుజాళించినవి. 

భరతుని సైన్యము సంగతి ఇంచుక పరిశీలింతము. 



భరద్వాజునివిందు 100. 

లత లన్నియు (స్రీ రూపములు దాల్చి సె నికులతో “మీ ఇపూనుసారము యా" ట్ 
పానముచేయుడు, భుజింపుడు"'అని పలికినవి. ఒక్ కాకనికి పదిమంది సుందరాంగులు నలు 

గులు వెట్టి స్నానములుచేయించినారు. మద్యపానము చేయించినారు. విందులు చేసినారు. 

నైనికు లిట్లు భోగము లనుభవించి అనుచున్నారు. 
యె 

స్రైనివబ : మేము అయోధ్యకు వెళ్లుము. దండకారణ్యమునకు సై తము వెళ్లుటలేదు. 
భరతునికి తేమ మగునుగాక ! రాముడు సుఖముగా నుండుగాక ! న్వర్ల మనగా 
ఇదియే ! ఇదిగాక. మరియొక స్వర్గ మున్నదా ! 

నై వాయోధ్యాం గమిష్యామో నగమిష్యామ దండకొన్ 

కుశలం భరత స్యాస్తు రామస్యాస్తు తథా సుఖమ్ 91.59 

[తాము వచ్చిన పని మరచిపోయి ఆనందించుచున్నారు. మరి, భరతుని విషయము 

ఎట్లున్నది ? ఎక్కడ చూచినను కమ్మని భోజనము, మేళెన వ(న్త్రములు, . ఆట పాటలు, 
య ' వ్ 

వినోదములు, సమన భోగములు, కరగతము లై నవి, అట్టి యెడ ఆ ధీరుని (ప్రవర్తన గమనింప 

దగియున్నది. 

ఈ వై భవ మంతయు భరచ్వాజ మహర్షి భరతునికి పెట్టిన పరీకు. మేనమామ ఇంట 

భరతునికి దున్సప్నము కలిగినప్పుడు అతని మి|తులు భరతునికి సంతోషము కలిగించుటకు 

చేసిన వినోదములు, నాట్యములు, ఆట పాటలు మున్నగువానిని బట్టి అతడు సుఖ పురుషు 

డని పర్పడుచున్నది. అట్టివానికి రాజ్యసంపద లభ్య మైనచో అతని కోరికలు, ముచ్చటలు, 
తీర్చుకొనుటకు అనేక అవకాశము లుండును. 

భ రద్వాజులవారు ఒక రాజసొధమును నిర్మించినారు. దర్బారు సర్వ సుందరముగా 

మనోహరముగా అలంకరింపబడియున్నది. నారదుడు, తుంబురుడు, గోపుడు, స్వయముగా 

వచ్చి గానము చేసినారు. అపరసలు నాట్యము చేసినారు. రాజుగా నున్న చో ఇట్ట భోగము 

లను ఎల్లప్పుడు అనుభ వింపవచ్చు నని కన్నులకు కట్టినట్టు భరద్వాజులవారు భరతునికి 

చూపించినారు. భరతుని మనస్సు చలింపలేదు. భరతుడు పరీతలో ఉ త్రీర్ణు డై నాడు. ధిరాత్ము 

డైన భరతునికి జేజేలు. సైనికులు అల్బమతులు కావున “భరతుడు ఎట్లు పోయినను సశే. 

రాముడు ఏమైనను నశే. మనను సుఖముగా నుండుటయే చాలును” అని భావించినారు. 

సుఖములలో చిక్కుపడి క_ర్తవ్యమును మరచిపోవుట [కొత్త విషయము శాదు.] 

రాతి యంతయు ఇట్లు గడచిపోయినది. తెల్లవారుసరికి అన్నియు మాయమె 

పోయినవి.. కొన్ని పూదండలు మాత్రము నలిగి జచ్చటచ్చట పడియుండినవి, 
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భరతుడు భరద్వాజునియొద్ద సెలవు గైకొని చితకూటమునకు పోవుట 

మరునాడు. (పొద్దున భరతుడు భరద్వాజునకు నమస్కరించి 

భరతుడు : స్వామీ ! మీ |పసాదమువలన రాతి సుఖముగా గడచినది. నేను రాముని 
"చెంతకు పోవలయును. సెలవు దయచేయుడు. చల్లనిచూపు చూచి నన్ను అను 

(గహింవ వేడుచున్నాను. శ్రీరాముని ఆశ్రమమునకు మార్గ మెద్ది ? 

భరద్వావిడు : భరతా ! అడవిలో రెండున్నర ఆమడ నడతువేని చితకూటపర్వతము 

కనబడును. దాని ఉత్తరపార్గ్వమున మంచదాకినీనది [పవహించుచుండును. 

రామలవ్మణుల పర్ణశాల ఆ |పదేశమున ఉన్నది. దకిణముగాగాని నిర్భత్ 

దిక్కునగాని సై సై న్యమును నడిపింపుము. ఆ మార్గము ననుసరించి వెళ్ళిన యడల 

(శ్రీరాముని చూడవచ్చును. 

'కాసల్య, సుమిత, కై కేయి, భరద్వాజునికి నమస్కరించుటకు వెళ్లి నారు, 

"కౌసల్య, నుమి త్ర మునిపాదములకు నమస్కంరించినారు. కె కేయి మిక్కిలి సిగ్గుపడి 

నమస్కారము చేసి మునికి [పదతిణము చేసి భరతున్నిపక్కన నిలబడినది. 

భరద్వాజుడు ఊరకుండునా ! “మీతల్లులను పరిచయము చేయుము" అని 

భరతుని అడిగినాడు, 

భరతుడు : నిదాహారములు లేక కృశించి దీనయైయున్న ఈ సాధ్యియ కౌసల్య, 

దశరథమ హాోరాజు పట్టమహిషి. మహాత్ము డగు (శ) రాముని కన్నతల్లి. ఆవు 

వామహ స్తమును పట్టుకొని యున్న గ తపస్విని ౩కు నుమి|త. లక్కు 

శ తుఘ్నుల తల్లి. 

ఎవ్వ'తెవలన ఈ కష్టము లన్నియు [పా_ప్తించినవో ఆ [కూరచిత్త ఇదిగో ఈ ను యే 

నా తల్లి 3 కేయి, 

భరద్వాజుడు : భరతా ! కై కేయియందు దోస. నున్నదని భాపింపకుము. రాముని 

అడవికి పంపుటవలన మున్ముందు మిక్కిలి సుఖనము: కలుగును. ఈ కార్యః) 

రేవతలకు, బుములకు, లోకమునకు, హితమునే చే ార్చుగలదు. 

న దో షేణావగంతవ్యా కె కేయీ భరత త్వయా 

రామ ప్రవాజనం హ్యీత త్పుఖో దర్మం భవిష్యతి 92.29 

దేవానాం దానవానాంచ బుషీణాం భావితాత్మనామ్ 

హిత మేఐ భవిష్యద్ది రామప్రవ్రాజనొదిహ. 92.3) 
ధ 
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భరతుడు భరద్వాజనికి |పదకిణము చేసి ఆ మహర్షి ఆశీర్వాదమును పొంది 

._బయలుదేరినాడు. అందరు ఉత్సాహముతో ఉన్నారు. భరతుని సై సైన్యమును చూచి 

అరణ్యములోని ఏనుగులు, యెలుగుబంట్లు జింకలు మొదలైన మృగములు 'భయపడి 

దిక్కుతోపక పరుగిడుచున్నవి. భరతుని సై న్యము అపారముగా నున్నది, 

కొంతదూరము |పయాణము చేసినపిదప భరతుడు వసిష్టునితో అనుచున్నాడు. 

భరతుడు : భరద్వాజమహార్షి నిస్చేశించిన [పదేశము ఇదిగానే యుండును. ఎంతో మనో 

హూరముగా నున్నది. ఈ వృతములమిది పుష్పములు తిలకింపుడు. దథీణ 

దేశములో పురుషులు తల వెండడ్రుకలను పలకలుగా తీర్చి ప పుష్పములు ధరించు 

నట్లు కనబడుచున్నది ఆ దృశ్యము. 

కుర్వంతి కుసుమాపీడాన్ శిరస్సు సురభీ నమీ 

మేఘప్రకాశై ః ఫలకై ర్లాఓణాత్యా యథా నరాః 93.13 

[ఈ అలంకార విశవమును ఇప్పుడుకూడ కొన్ని చోట్ల చూడవచ్చును | 

(శ|తుఘ్ను ని చూచి) తన్ముడా ! చూచితివా! (శ్రీరాముని సందర్శించు 

సంతోషమున మన రథాళశ్వ్యములు ఎంత వడిగా పరుగిత్తుచున్నవో ! ఈ [పదేశము తాప 

సులు నివసించు |పదేశము కాబోలు! మిక్కిలి మనోహరముగా నున్నది. ఈ మార్గము 

స(రమార్ల మని అనిపించుచున్నది. 
యుగ ఓ 

[శ్రీరాముని చెంతకు కీసికొనిపోవు మార్గము స్వర్గ మార్గమువలె ఉండుటలో ఆళ్చర్య 

మేమున్నది! (శ్రీరాముని సాన్నిధ్యమునకు మించిన స్వర్గ మొకటి కలదా !] 

అతిమాత్ర మయం దేశో మనోజ్ఞః (ప్రతిభాతి మే 

తాససానాం నివాసోఒయం వ్యక్తం స్వర్గ పథో యథా 090418 

భలతుడు : మన సైనికులు కొందరు బయలుదేరి రామలవ్మణు లున్న (ప్రదేశమును, 

వెదకుదురు గాక! . 

సె నికులు వెదకుటలో ఒకచోట పొగ కనిపించినది. ఆసంగతినీ వారు 
భరతునికి తెలిపినారు. “రామలవ్మణులో ఇతర తాపనులో అక్కడ తప్పక ఉందురు” 

అని చెప్పినారు. 

భరతుడు ! (సైనికులతో) మన సైన్య మంతయు ఇక్కడనే ఆగి నిళ్శబ్దముగా ఉండ 

వలయును. నేను మాతము సుమంతుని వసిష్టులవారిని కూడి నడ చెదను. 

'నైన్యము అచ్చటనే నిలిచిపోయినది. నై నికులును, భరతుడును 'తమ చూపులు 

పొగవె పు ఆనించినారు. 
ము 
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చితకూటమున సీతారాములు 

సీతారామలక్ష్మణులు చి తకూటము చేరి రమారమి ఒకనెల అయినది. సీతా 

రాములు ఆనందముగా ఉన్నారు. మధురభావణములతో కాలము సుఖముగా 

గడపుచున్నారు. 

రాముడు : సీతా! ఈ పర్వతమును చూచితివా! ఎంతో రమణీయముగా నున్నది. దీనిని 
చూచి ఆనందించుటవలన రాజ్యము పోయినదనిగాని మితులను వీడి వచ్చితినని 

గాని నా శెట్టి బాధయు కలుగుటలేదు. ఈ పర్వత ప దేశములను తిలకింపుము. 

కొన్ని ధవళములై వెండివలె ళోభిల్లుచున్నవి. కొన్ని కెంపువర్ణముతో భాసించు 
చున్నవి. కొన్ని వనుపురంగుకలిగి (బంగారమువలె) రంజిల్లుచున్నవి. కొన్ని ఇం|దనీల 
నిభములుగను కొన్ని పుష్యరాగముల చందమునను, కొన్ని మొగిలిపువ్వు రంగుతోను, 
మరికొన్ని నవమ్యతములవలిను [పకాళించుచున్నవి చూడుము. 

సీతా! ఈ పర్వతము నా మనస్సును హారించుచున్నది. ఆ వృతనంపదను 
చూచితివా ? ఇక్కడలేని వృతములుగాని పుష్పములుగాని లోకమునలేవు. ఆ సెల 

యేళ్లను తిలకింపుము. రమ్యముగా పవహించుచున్నవి. ఇక్కడి మారుతము పుష్ప 
సుగంధములతోకూడి వోయిగా వీచుచున్నది. ఇక్కడ నీతోను, లవ్మణునితోను, ఎన్ని 
సంవత్సరము లున్నను, నాకు దుఃఖ మనుమాట తోవదు. 

ఈ వనవాసమువలన రెండు ఫలములు చేకూరినవి. తండి బుణము తీర్చుట 
యొకటి. భరతునికి సంతోవము కలిగించుట మరియొకటి. 

దేవీ ! ఇచ్చట నీకు సంతోసముగా నున్నదా ? మా పెద్ద లందరు ఈ వనవాస 
మును అమృత మని స్తుతించినారు. ఈ |పదేశమున నీలము, పనుపు, తెలుపు, యెటుపు 

మున్నగు రంగులరాళ్లు వందలకొలది తళతళలాడుచున్నవి చూడుము. 

[నవరత్నములు తళుకురాళ్లు మాత మే. అన్న మాట] 

శిలాళ్ళెలస్య శోభంతే విశాలా శృతశో౬ భిత ౪ 

బహుళా బహుశై ర్వరై ర్నీలపీత సితారుణై 8 94.20 

సీతా! ఇక్కడి ఓషధులు రా|తివేళల మెజయుచుండును. కొన్ని [పదేశములు 
గృహముల వలెను, మరికొన్ని [పచేశములు ఉద్యానవనముల వలెను ఎంతో అందము 
ల్ 'లుకుచున్నవి. ఇచ్చట ఫలమూలములకు కొరతలేదు. ఈ [ప్రదేశము అలకాపురి? 
సౌగంధిక సరస్సును. (కుబేరుని సరస్సు) ఉత్తర కురుదేశములను మించియున్నది. 
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వనవాసము పదునాలుగు సంవత్సరములు మన మిచ్చటనే నుఖముగాను, సంతో 
షముగాను గడపవచ్చును. | 

సీతారాములు పర్వతము పై నుండి దిగి మందాకినీ నడివె పు మరలినారు. 

రాముడు; సీతా! ఈ నదిని చూడుము. హంసలు, పద్మములు ఎంత వాదయంగ 

మములుగా నున్నవి! ఈ నదికి జింకలగుంపులు నీటికై వచ్చుచుండును. ఈ 

మంచదాకినీనది నాకెంతో |పీతికరముగా నున్నది. నదీతరములయందలి వృష 

ములు, పుష్పములను పత్రములను నదిలోనికి వెదజల్లుచున్నవి. నదిజలములు 

కొన్నిచోట్ల ముత్యముల |పోవులవలె కానజడుచున్నవి. మన మిక్కడ జల|కీడ 

లాడు కొనవచ్చును. 

కీశా! నామాట (శద్దతో వినుము. ఈ అడవి మృగములు పురజనులు గాను, 

చిత్రకూట పర్వతము అయోధ్యగాను, మందాకిని నది సరయూనది గాను ఎల్లప్పుడు 

భావించుకొనుము. 

త్వం పొరజనవ ద్వా్యళొ నయోధా్య మివ పర్వతం 

మన్యస్వ వనితే నిత్యం సరయూ వదిమాం నదీమ్. 99.16 

నీవును లత్ముణుడును చాశెంతో అనుకూలురై సంతోషము కలిగించు 
చున్నారు. ఇక్కడ |తికాలములయందు స్నానములు చేయుచు మధురము లగు ఫల 

మూలముల నారగించుచు నీతోకూడ ..సుఖముగా నివసింపగలిగినందున నాకు 

అ యోధ్యమీదికిగాని రాజ్యము వె కిగాని మనస్సు మరలుట లేదు. 

ఇట్లు మాటాడుకొనుచు ఇద్దరు పర్వత[పాంతముల వివరించి కొంతసేవైన 

పిదప ఒక గిరిప్రస్థమున కూర్చుండినారు. (శ్రీరాముడు సీతాదేవిచే. ఆహారము 

తినిపించుచు తియ్యని ప పలుకులు పలుకుచున్నాడు. 

ఈ లోపల భరతుని సైన్యముల శబ్దము వినిపించినది. అడవిలోని ఏనుగులు 

మొదలై న మృగములు దిక్కుతోపక పరుగెత్తుచుండినవి. 

[ఈ ఘట్టమున కొన్ని సంగతులు గమనింప దగియున్నవి. (శ్రీరాముడు సీశాచేవికి 

చెప్పిన మాటలు పలుమారు చదువ దగియున్నవి. సన్ని వేశమును గమనింతము. 

శ్రీరాముని అయోధ్యకు తీసికొని పోవుటకు భరతుడు వచ్చుచున్నాడు. అతని వెంట 
అంతఃపుర : స్త్రీలు, పురజనులు, వైెన్యములు, నడచుచున్నారు. గుజ్జములు, పనుగులు వచ్చు 

చున్నవి, అయో ధ్యానగరము అడవికి నడచి వచ్చిన దన్నమాట. వీని నన్ని టిని చూచి రాజ్యము 

వీందికిగాని, రాజ్య భోగములమీదికిగాని, తనకుగాని, సీతాదేవికిగాని మనస్సు మరలునేమో | 
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వనవాసమును గురించి తనకు దుఃఖ మేమియు లేదని (శ్రీరాముడు సీతాదేవితో చెప్పినా. 
వనవాసము వలన అనేక శుభములు కలుగుననియు చెప్పినాడు. 

సీతా చేవి మనన్సు ఎట్టున్నదోమరి ! అందుకొరకు ఈ నంభావషత్త సాగించినాడు, 

రాళ్లను చూపించి రత్నము లన్నాడు. నీటి బిందువులను ముత్యములన్నాడు. అడవిని 

అలకాపట్టణ మన్నాడు. సీతాదేవిని రాణిగా సంబోధించినాడు, అర్థమైనదో కాలేదో అని 

వాచ్యముగా చెప్పినాడు. అడవి మృగములను పురజనులుగాను, చతకూటమున్సు అయోధ్య 

గాను, మందాకినీ నదిని సరయూ నదిగాను భావింపు మన్నాడు. “నీవు నేను మనసులు 

కలుపుకొని ఆడుచు పాడుచు కాలశేపము చేయుచున్న యెడల ఎన్ని సంవత్సరములై నను 
ఇక్కడ సుఖముగా గడపవచ్చును. అయోధ్యకం"టు అడవియే మేలు" అని చెప్పుచున్నాడు. 

ఈ విషయములు సీతాదేవికి తెలియనివికావు. వనవాసమునకు బయలుచేరునప్పుడు 
ఈ మాట లన్నియి సీశాదేవియే (శ్రీరామునికి చెప్పినది. ఆయినను మరల జ్ఞప్తికి తెచ్చుకొను 

చున్నారు. భరతుడు వచ్చు సమయమున సీశారాముల మనన్సులు వనవానముమీద ధృఢ 

ముగా ఆనియున్న వన్నమాట. (శ్రీరాముని మాటలను మరి యొకనూరు చదువుట మంచిది. | 

(శ్రీరాముని పంపున లక్ష్మణుడు సాలవృతము నెక్కుట 

సీతారాములు ఆళమమునకు వచ్చినారు. భరతుని సె నె_న్యపు టలరికిడి మెండుగా 

నుండినది. రాముడు విని లక్ష్మణునితో అనుచున్నాడు. 

రాయుడు : లవ్మణా ! గొప్ప. ళబ్దము వినవచ్చుచున్నది. కారణ మేమై యుండును? 

. లక్మణుడు ఎత్తైన ఒక సాలవృతము నెక్కి నలుదిశలు పరికించినాడు. 

ఉత్తరపువైపు ఒక గొప్ప నై నై_న్యము కోనబడినది. 

లశ్ష్రణుడు? రామా! అగ్నిని చల్లార్పుము. పీతా దేవిని గువాలో చేర్పుము. కవచమును 

' ధరించి ధనుస్సును సజ్యము చేసి బాణములను ౧ కొనుము. 

రాముడు : ఆస్వైన్య మెవరిదో గమనింపుము. 

లక్ళుముడు : (కోపముతో మండిపడుచు) ఎవ్వరిదోకాదు ఆ భరతునిదే! రధముపై 
కోవిధారధ్వజము కనబడుచున్నది. పట్టాభిషేకము చేసికొని, అంతటితో తృప్తి 

జెందక, మనలను వధించుటకు అడవికికూడ వచ్చినాడు. మనము ఆయుధములను 

ధరించి సంసిద్దులమై యుండవలయును. మన కన్టము అన్నింటికి కారకుడు ఈ 
భరతుడే ! మన కింతటి-అపకారము కావించిన భరతుని వధించుటలో దోవ 

మేమియులేదు. నేను భరతుని వధించి నీకు రాజ్య మిప్పించెదను. క్రై కేయిని 
కూడ కడశేర్చెదను. అందరిని వధించి పుచ్చెదను. ఈ అడవి నంతయు వారి 
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ర క్రముతో తడిపివేయుదును. నా ధనుర్చాణముల బుణమును తీర్చుకొని 

. యెదన్సు. 

సతొముడు : (లక్ష్మణుని ఓచార్చుచు) తమ్ముడా ! భరతుడు స్వయముగా వచ్చుచున్నాడు 

గదా! ఇప్పుడు ధనుర్భాణములతో పనియేమి ? మనము పితృవాక్య పరిపాలనకు 
గదా అరణ్యమునకు వచ్చినది! ఇప్పుడు భరతుని వధించి రాజ్యమును గై కోను 

టలో అర్థ మేమైన గలదా ! మొదటిమాట - నాకు రాజ్యముతో పని యేమి? 

మీకొరేగాని నాకు రాజ్య మెందుకు ? అందులో అధర్మము నవలంబించి ఇం[ద 

పదవినై. నను అంగీకరింపను. ఇంతకును, ఆలోచించి చూడగా భరతుడు మన దుర 

వస్థను విని దుఃఖపడి మనలను చూచుటకు వచ్చుచున్న క్లే కనబడుచున్నది. తల్లిని 

"నిందించి తం|డిని (పార్థించి నాకు రాజ్య మిప్పించుట కే వచ్చియుండును. మనకు 

కీడు చేయవలె నని భరతుడు మనసా కూడ తలపడు. భరతుని విషయమున నీకు 

సంబేవా మెందుకు కలిగినది * ఇంతకు పూర్వ మెప్పుడై నను భరతుడు మనకు 
అపకారమును తలపెట్టియుండెనా ? భరతునిగురించి పరుషముగా పలుకుట 

తగదు. భరతుని దూషించుట నన్ను దూషించిన శే ! 

[తన భక్తులమీద (శ్రీ రాముని! ఎంతదయ ! భక్తునికి కలిగిన అపకారము తన క్రైనళ్లు 

భావించును (శ్రీరాముడు. ] 

అస్మాసు మనసాప్యేష నాప్రియం కించి దాచరేక్ 97.13 

విప్రియం కృతపూర్వం తే భరతే న కదాను కిం 
ఈద్భశం వౌ భయం తేఒద్య భరతం యోజ(త్ర శంకొసే. 97.14 

న హితే నిష్టరం వాచో భరతో నాప్రియం వచః 
అహం హ్య ప్రియము కృస్స్యాం భరత స్యా[ప్రియే కృతే. ... 97.15 

లవ్మణా ! ఏదేని ఒక ఆపద కలిగినను తండినిగాని అన్నదమ్ములనుగాని 

వధించుకొందురా ఎవ్వనై న? ఒకవేళ రాజ్యకాంతతో నీ విట్లు పలుకుచుంటివికాబోలు ! 

భరతునితో “రాజ్యమును లవ్మణున కమ్ము” అని మాటమా|త మన్న యెడల భరతుడు 

శెండవమాట పలుకకయే వెంటనే “సరే” అని రాజ్యమును నీ కీయడా! ఇంతమా(తము 

నకు అంత కోవలయునా! 

యది రాజ్యస్య హేతో న్వ్వ మీమాం వాచం (పథభాషసే | 

వక్ష్యామి భరతం దృష్ట్వా రాజ్య మస్మె ప్రదీయతామ్. 97.17 

ఉచ్యమానోఒపి భరతో మయా లక్ష్మణ తత్త్వతః 

రాజ్యమప్ర్మైప్రయచ్చేతి బాఢమిత్యేవ వక్ష్యతి. 8781 
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ఈ మాటలు విన్న లత్ముణునికి మిగుల సిగ్గయినది. మాట తప్పించుటకు 

రామునితో అనుచున్నాడు. 

లక్ష్రణుడు : రామా! ఒకవేళ మన తండియె నిన్ను చూచుటకు వచ్చుచున్నాడు కాబోలు! 

రాముడు : (లక్ష్మణుని సిగ్గును గు _ర్తించి అవును. అన్తే అయియుండును, మనలను 

అయోధ్యకు తోడ్కొని పోవుటకే వచ్చుచుండును. తుదకు సీతనై నను తీసికొని 
పోవునేమో ! మన తండ్రిగారి పనుగు 'శ | తుంజయము” సేనకు అ|గ భాగమున 

నడచుచున్నది చూడుము. కాని, తం|డిగారి శ్వతచ్చ్శతముమా[త్రము కాన 

బడుటలేదు. కావున సందేహముగా నున్నది. ఇక చెట్టుమీదినుండి, దిగుము. 

లక్షణుడు ఎట్లో తప్పించుకొని. బయటపడినాడు. 

భరతుడు రామాశమమునకు వచ్చుట 

భరతుడు తన సైన్యమును దూరముగా నిలిపి శతుఘ్నునితో 

భరతుడు : తమ్ముడా ! నీవు బోయవారిని వెంట బెట్టుకొని అడవియంతయు 'వెదకుము. 

గువుడుకూడ తనవారి సాయముతో వెదకగలడు. నేను వసిష్టుని, మం|తులను 

కూడి అరణ్యమున నడచి రాముని ఆ[శమమును వెద కెదను. సీళారామలవ్మణు 

లను సందర్శించినగాని నాకు శాంతి లభింపదు. రాజచిహ్నాములతో కూడిన 

(శ్రీరామ పాదములకు శిరసా (మొక్కి రాజ్యమును రామునికి సమర్పించి 

(శ్రీరామునికి పట్టా ఖి శే పేకము చేయువరకు నాకు శాంతి కలుగదు. 

'యావన్న చరణౌ భ్రాతుః పార్టివవ్యంజనాన్వితౌ 

శిరసా ఢారయిష్యామి నమే శాంతి రృవిష్యతి. - 98.8 

అక శ | » ఉన = తా యావన్నరాజ్యే రాజ్యార్లః పితృ పెతామ బొ స్థితః 

అభిషేకజల నన్నో నమే శాంతి రృవిష్యతి. 98.9 

తమ్ముడా ! సీతా దేవియును .లక్ముణుడును ఎంత ధన్యులు ! (శ్రీరాముని 

సందర్శించుచు అతనికి. పరిచర్యలు చేయగల భాగ్యము వారికి లభించినది. ఈ చిత 

కూట పర్వతముకూడ ఎంతో పుణ్యము చేసికొన్నది గనుకనే రాముడు ఇక్కడ 
నివసించుచున్నాడు. రాముడు ఇచ్చట నివసించుచున్నందున ఈ అరణ్యసీమయు 

కృ తార్థ యెనది, 

ఈమాటలు తమ్మునితో చెప్పి భరతుడు పాదచారియె అరణ్యములో ప్రవేశించి 
నాడు. అట్లు నడచుటలో దూరముగా పొగ కనిపించినది. 

[అవ్మణునిమాట విని అగ్నిని చల్లార్చియుండిన ఎంత చిక్కు !7 
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ఆ పొగ గోచరించిన చోటనే రామా|శమము ఉండునని సంతోషించి భరతుడు 

వడిగా నడచినాడు. వసిష్టునితో “స్వామీ! నేను ముందుగా వెళ్లుచున్నాను. మీరు 

మా తల్లులను పిలుచుకొని నెమ్మదిగా రండు” అని చెప్పినాడు. శత్రుఘ్నుడు, 

సుమం (తుడు భరతుని వెంబడించినారు. కొంతదూరము నడచి ఆ(శ్రమమును గుర్తుపట్టి 

నారు. అడవిలో మార్గమును తెలిసికొనుటకు వీలుగా చెట్లకు కట్టబడియుండిన దర్భలు, 

నారచీరలు కనబడినవి. 

భరతుడు : (సంతోషముతో) భరద్వాజ మహర్షి సూచించిన (ప్రదేశము ఇదిగానే తోచు 

చున్నది. మంచాకినీనడియు సమీపముననే ఉండును. ఈ దర్భలను నార చీరలను 

లత్మణు జే కట్టియుండును. ఈ గుర్తులు లేనియెడల, వేళకాని వేళయందు నదికి 

జలముకొరకు రావలసియున్న చో ఇబ్బంది కలుగును, 

ఇట్లు నడచుటలో మందాకినీనది కనిపించినది. 

ఫోరతుడు : ఎట్టి కష్టకాలము వచ్చినది! శ్రీరాముడు సమస్త భోగములను త్యజించి ఇట్లు 

అరణ్యవాసము చేయుచుండుటకు నేనే కారకుడను. అందరు నన్ను నిందించు 

చున్నారు - నేను సీతారామలత్మణుల పాదముల నా[శయించెదను. రాముని 

(పార్థించి అయోధ్యకు తీసికొనిపో యెదను. 

పర్ణ శాల కనబడినది. వర్ణ శాలలో జటామండలధారియె దర్భలు పరచుకొని 

కూర్చుండియున్న (శ్రీరాముని భరతుడు చూచినాడు. సీతాదేవియును, లక్ష్మణుడును 

' రాముని సమీపమున ఉన్నారు. 

తంతు కృషాజినధరం చీరవల్కల వాససమ్ 
(>) 

దదర్శ రామ మాసీన మభితః పావకోపమమ్. 99.26 

సింహస్క౦ధం మహాబాహుం పుండరీక నిభేక్షణమ్ 

పృథివ్యా స్పాగరాంతాయా భర్తారం ధర్మచారిణమ్. 99.27 

ఉపవిష్టం మహాబాహుం (బహ్మాణమివ శాశ్వతమ్ 

స్థండిలే దర్భసం స్తీర్ణే సీతయా లక్మణేన చ, 99.28 

భరతునికి దుఃఖము వచ్చినది. అన్నదగ్గరకు పరుగెత్తుకొని వెళ్ళినాడు. మాటలు 

తడబడి పోవుచున్నవి. “నా వలన ఎంత కష్టము కలిగినది! నా [బతు శకెందుకు!” అని 

విలపించినాడు. 

మ న్నిమిత్త మిదం దుఃఖం ప్రాప్తో రామ స్సుఖో చిత 8 

ధిగ్లీవితం నృశంనన్య మమ లోక విగర్హితమ్, 99-36 
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ఇత్యేవం విలపన్ దీనః ప్రస్విన్న ముఖపంకజః 

పాదా వ ప్రాప్య రామస్య పపాత భరతోరుదన్. 99.37 

భరతుని కన్నులనిండ అశుపులు |క్రమ్మినవి. (శ్రీరాముని పాదములను చేర లేక 

విలపించుచునే [కింద పడిపోయినాడు. “ఆర్యా” అని మ్మారము పలికినాడు. ఆ పెని 

మాట రాలేదు. 

భరతుడు జటలు దాల్చి నారచీరలు కట్టుకొని కృశించి యున్నాడు. కణకాలము 

రాముడు భరతుని గుర్తుపట్టలేదు. ఆ తరువాత రాముడు భరతుని లేవనెత్తి కవుగిలించు 

కొని ఒడిలో కూర్చుండ బెట్టుకెన్నాడు. 
ల 

జటిలం చీరపసనం (పాంజలిం పతిత ౦ భువి 

దదర్శ రామో దుర్గర్శం యుగాంతే భాస్కరం యథా. 100-1 

కథం చి దభివిజాయ వివర్ల్షవిదనం కృశమ్ 
దో £3 

(భాతరం భరితం రామః పరిజ[గాహ వాహునా. 100.2 

_ ఆఘాయ రామస్త౦ మూర్చ్ని పరిష్వజ్య చ రాఘవః 
వవ్ + aha 

అంకే భరతమారోప్య పర్యపృచ్చ తృమాహిత।ః 100.8 

రాముడు : నాయనా! నీవు అడవికి వచ్చుటకు కారణ మేమి ! తండి జీవించి యుండగా 

నీవు అడవికి రావచ్చునా! మన తండికి తేమమెనా + లేక, దుఃఖమును 

భరింపజాలక లోకాంతరగతు డాయెనా! నీవు బలహీనుడ వై రాజ్యమును 

పోగొట్టుకొనలేదుగ దా ! 

నీ పరిపాలన చక్కగా ఉన్నదా! మన తల్లులు సుఖులై, యున్నారా! మీ 

తల్లి కై కేయి సంతోషముగా నున్నదా ! పురోహితుని పూజించుచున్నావా ! 
౧ 

నీ మంతు లందరు శూరులుగాను, విద్యావంతులుగాను, సత్కులమున జన్మించిన 

వారుగాను, తెలివితేటలు గలవారుగాను ఉన్నారా * 

కచ్చిదాత్మసమాళ్ళూరా వృరిత వంతో జితేందియాః 

కులీనా శ్చేంగిత జ్ఞాశ్చ కృతాస్తే తాత మం[త్రిణః 100-15 

భరతా! మంతులు మంచివారు కానియెడల రాజు చిక్కులపా లగుట 

నిశ్చయము. 

అల్ప [పయత్నముతో ఎక్కువ లాభము నిచ్చు వనులను వెంటనే చేయవలెను. 

రహస్యములు వెలికి 'రాకుండునట్టు రకించుచున్నా వా ? వయిమంది మూర్జ్థులకన్న 

ఒక్క పండితుడు మేలని గమనించి, మూర్చులను చేరదియకుంటివా 1. గొప్ప కార్యము 



మూ. 

భరతుడు రామాశమమునకు వచ్చుట 200 

లకు గొప్పవారిని చన్నపనులకు సామాన్యులను, వారివారి యోగ్యతలకు తగిన 

పనుల-రుందు నియమించుచున్నావా + 

యుంతుల విషయములో, వారిని పరీళ చేసి, వారి వంశపు మంచి చెడ్డలను 

ఫఇళ్లారించి ఎన్నుకొనుచుంటివా, 

అమాత్యానుపథాతీతాన్ పితృ _పెతామహోన్ శుచీన్ 

డే షాన్ శ్రే ష్లేమ కచ్చి_త్వ్వం నియోజయసి కర్మసు, 100.26 

వంశమునకు ఎంత (పా ధాన్యము నిచ్చినారో గమనింవ దగియున్నది. మన మంచి 

వున బిడ్డలకు ఎంతో ఆధారము. రెండవ మాట చెప్పనవనరము లేదు. కాబట్టి మన బిడ్డల 

కేమము కొరకై నను మనము మంచిగా ఉండుట మన క ర్హవ్యము.] 

భరతా! నీను (ప్రజలకు తీ వదండనలు విధించి బాధించుచుండగా నీ మం (తులు 

ధైర్య మూని నిన్ను నివారించుచున్నారా ? నీవు పన్నులు ఎక్కువగా విధించుట 

లేదు గదా? రాజ దోహులను దండించు చుంటివా. నీ సేనాపతి సమర్థుడేనా? భృత్యు 

లకు వేతనము లిచ్చుటలో ఆలస్యము చేయుటలేదుగదా! సకాలవున జీతము లీయని 

యడల "పెక్కు అనర్థ ములు కలుగును, 

కాలాతికమణా వ్చైవ భక్త వేతనయో ర్భ్భృతాః 

భరుః కుష్యంతి దుష్యంతి సోజనర స్పుమహాన్ స్మృతః 100.80 
అటి 6 

దూతలను చక్కగా పరికించి ఎన్ను కొనుచుంటివా! యోగ్యు లగువారినిగా 

చూచి చారులను నియమించుచుంటినా ? 

నా _స్తికు లగు |బాహ్మణులను సేవించుట లేదుగదా! అయోధ్యను చక్కగా 

పరిపాలించుచున్నావా? నీ|పజలు సుఖముగా ఉన్నారా! కృషికులు, గోరక్షణ 

చేయువారు నీయందు మంచిమనస్సు కలిగియున్నారా? 

వర్తకులను రతించుచున్నావా? (పజల సుఖము. నర్హకముమీద ఆధారపడి 

యుండును, 

కచ్చిత్తే దయితా స్సర్వే కృషి గోరక్షజీవినః 

వారాయాం సంశ్రితస్తాత లోకో హి సుఖ మేధతే. 100.47 

స్త్రీలకు రనాస్యము లేవియు చెస్పవుగడా ! నాగవనమును రటషించుచున్నా వా! 

అనుదినమును ఉదయమున |ప్రజలకు సభయందు దర్శన మొనగుచుంటివా, 

ఆయుధశాలలు ఆయుధములతో నిండియున్న వా * ధనమును వెచ్చించుటలో మెల 

కువ కలిగియున్నావా* 
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నీ రాజ్యములోన్సి అధికారులు లంచములు పుచ్చుకొని అన్యాయము చేయరు 

గదా? దరిద్రుడు, ధనికుడు అని పక్ష్షపాతములు సెట్టుకొ"నక న్యాయమును విచా 

రించుచున్నారా ? న్యాయవిచారణ చక్కగా జరుపక, లేనినేరము మోపబడిన వారిని 
అద అగ గ Ht | జ 

రాజు తన ఇచ్చచొప్పున దండించునేని, అట్టి నిరపరాధుల కన్నీరు రాజుయొక్క 

పుతులను, వశుధనమును, సమస్త సంపదలను నశింపజేయును, 

యాని మిథ్యాభిశసానాం పతంత్యస్రాణి రాఘవ 

తాని పృుత్ర పశూన్ ఘ్నంతి ప్రీత్యర్త మనుళాసత ; 100.59 

భర-తా |! ధర్మార్గ కామిములను ఒకదానికొకటి పహొోసి కఠిగింపనట్లు యు క్తకాల 

ములయందు సేవించుచున్నావా ! పదునాలుగు రాజదోషములను విడిచి 'పెట్టితివా 1 

రాజనీతిశాస్త్రుమును అనుసరించుచుంటివా * మన పూర్వులు నడచిన నన్మార్గమునసే 

నడచుచుంటివా * రాజు బుద్దికుళలు డ్రై (సజా|కమశికణ భారమును వహించి రాజ్య 

మును న్యాయబుద్దితో పాభించిన యెడల ఉభయలోకములందును జేమపడును. 

రాజా తు ధర్మేణ హి పాలయిత్యా 

మహామతి రండధరః (ప్రజానామ్ 
అవాప్య కృత్సాషం వసుధాం యధా పె 

దిత శ్చుత స్వర్గ ముపైతి విద్వాన్. 100.76 

[ యోగ శేమముల నడుగు నెపమున (రాముడు భరతునికి చక్కని రాజనీతిని 

బోధించినాడు. భరతుని రాజుగానే భావించి (శ్రీరాముడు మాటాడుచున్నాడు. తన స్థితి 

గతులను తెలుపుకొనుటకు భరతునికి అవకాశము చిక్కక తనకు తట్టని కొత్త చిక్కు సంభ 

వించినది పాపము! 

ఈ మాటలు చెప్పి భరతుని కవుగిలించుకొని (శ్రీరాము డనుచున్నాడు. 

రాముడు : తమ్ముడా! ఈ జట లేమిటి! ఈ నారచీర లేమిటి! నీవు రాజ్యమును వదలి పెట్టి 

యీవేషముతో అడవికి వచ్చుట కేమికారణము * 

భరతుడు * రామా! పత వియోగమును భరింపలేక వున తండి స్వర్షస్థు డై నాడు. 

పాపిష్టురాలై న నా తల్లి తాను కోరిన రాజ్యమును పొందలేదు సరికదా, 

భ_ర్తనుకూడ పోగొట్టుకొనినది, చాసుడనైన నన్ను అన్ముగహింపుము. నీ 

విప్పుడే పట్టాభిషేకము చేసికొనుము. 

తస్యమే దాస భూతస్య ప్రసాదం కర్తు మర్షసి 
అతి బో 

అభిషించ స్వ చాదై్యవ రాజ్యేన మఘవానివ. 101.8: 
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(పజలందరు నీపట్టాభిేకమును కోరుచున్నారు. విధవలై న మన తల్లులుకూడు 
దానినే కోరుచున్నారు. నీవ మమ్ముల నందరను అను|గహించి మాకోళ్కెను తీర్చుము. 
చేను మం|తులతోకూడి శిరసా యాచించుచున్నాను. నీదాసుని మొర ఆలకింపుము. 

ఏభిశ్చ సచివై స్సార్టం శిరసా యాచితో మయా 
(భ్రాతు శృిష్యస్య దాసస్య (ప్రసాదం కర్తు మర్హ సి. 101.12 

ఈ మాటలు పలికి రాముని పాదములకు శిరసా (మొక్కి సాష్టాంగనమస్కారము 
చేసినాడు, 

రాముడు * (నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు భరతుని కవుగిలించుకొని) భరతా ! నీయందు దోవ 
మేమియు లేదని నే నెరుగుదును. నీవు అనవనరముగా నీ తల్లిని దూషించుట 

సరికాదు. దశరథుడు మన తండి. మన మందరము వారి ఆజ్ఞ కు లోబడవలసిన 

వారమే. నాకు రాజ్య మిచ్చుటకుగాని నన్ను అరణ్యమునకు పంపుటకుగాని 

మన తం్మడి సర్వాధికారి. రాజ్యమును నీకు (ప్రసాదించి నన్ను అరణ్యవాసము 
చేయుమని [పజల యెదుట చెప్పి మనతండడి స్వర్గన్గు' డై డెనాడు. మన మిద్దరము 
వారి ఆజ్ఞను పాలింపవలయును. వారి మాట ననుసరించి నీవు రాజ్యము చేలుము. 

నేను అరణ్యవాసము చేసెదను. ఇదియే ధర్మము. 

భరోతుడు : నీ సేవను పరిత్యజించి ధర్మవిహీనుడ_నెన నాకు రాజధర్మముతో పని యేమి? 

కిం మే ధర్మా ద్విహీనస్య రాజధర్మః కరిష్యతి. 102.1 

జ్యేష్టుడు రాజగుటకదా ధర్మము. మన వంశమున కనిష్టు డెన్నడ్రై నను రాజ్య 
మును పాలించియున్నాడా ! నీవు నాతో అయోధ్యకు వచ్చి పట్టాభిషిక్తుడవు కమ్ము. 

ఇప్పుడు మనతం (డేకి జలతర్పణము చేయవలసియున్నదది. "నేనును శ తుఘ్నుడును 

ఇదివర కే చెనితిమి. నీవును లక్మణుడును చేయవలసియున్నది. 

రామలక్ష్మణులు దశరథునికి జలతర్పణము చేయుట 

ఈ మాట విన్న రామునికి మూర్చ వచ్చినది. పడిపోయినాడు. ' భరత లక్ష్మణ 

శ తుఘ్నులును పీతా చేవియు శ్రీరామునికి *_తో్యోపచారములు చేసినారు. 

రాముడు : (మూర్చదేరి కన్నీరు కార్చుచు) భరతా! ఎట్టి కష్టము కలిగినది! తం|డికి 
\ hy € అ ' 

సంస్కారము చేయుటకు కూడ నోచుకొననై తిని! నావంటి పాపాత్ముడు 

లోకమున ఉండడు. తండ్రికి ఉత్తర్మకియలు కావించిన మీరు ధన్యాత్ములు. 

దశరథుడు లేని అయోధ్యలో -నేను అడుగు పెట్టను. వనవాస్మవతము పూర్తి 

మైనతరువాతకూడ నేను అయోధ్యకు రాను. 
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[భరతుని నుందజికాళ్లకు బందములు వేసినాడు (శ్రీరాముడు !| 

నిష్ప3థానా మనేకా(గాం నరేం[దేణ వినాకృతామ్ 

నివృత్త వనవాసోఒపి నాయోధ్యాం గంతు ముక్పహే. 1083.11. 

లక్షణా ! గానుగుపిండి తెమ్ము. తం|డికి ఉదక దానము చేయుదము. 

ముందు సీతాదేవి తరువాత లత్మణుడు, ఆవెనుక రాముడు. ఈ వరుసన 

మందాకినీ నదికి నడచి జలతర్పణము చేసినారు. తరువాత సపిండీకరణము చేసినారు. 

గానుగుపిండిని కేగుపండ్లతో కలిపిపెట్టి (శ్రీరాముడు దుఃఖనిమగ్ను డై “తంఢడీ ! 
౧ రు వ. 

దీనిని అంగీకరింపుము. మా కిప్పుడు ఇదియే ఆహారము. మేము దేనిని. భుజింతుమో 

దానినేగదా "దేవతలకు చెట్టగలము" అని (వార్ధించి చినాడు. 

ఇదం భుజ్జ్వ మహారాజ (ప్రీతోయదశనా వయమ్ 

యదన్నః పురుషో భవతి తదన్నా స్తస్య దేవతాః 108.80 

జలతర్పణము గావించి అందరు ఆశ్రమమునకు వచ్చినారు. (శ్రీరాముడు 

తమ్ములను ముగ్గురిని కవుగిలించుకొన్నాడు. అందరికి దుఃఖము వచ్చినది. బిగ్గరగా 

విలపించినారు. ఆ రోదనధ్వని |పజలకు వినబడినది. అన్నదమ్ములు కలిసికొని తండ్రిని 

గూర్చి విలపించుచున్నా రని తెలిసికొన్నారు, 

కౌసల్య మున్నగువారు అయోధ్యపుర వానులును 

ముని సందర్శించుట 

ఆ ధ్వనినిబట్టి అందరు పర్ణశాలవైపు పరుగెౌత్తుచున్నారు, (శ్సీరానుడు 

అరణ్యమునకువచ్చి కొద్ది దినము లే అయినను అందరికిని ఎంతకాలమో అయిన ట్లున్నది.. 

రాముని సందర్శించు ఉత్సాహముతో (పజ లందరు వాయువేగమున వచ్చుచున్నారు.. 

వారి వేగమునకు వన్యమృగములు, పతులు, భయపడి పారిపోవుచున్నవి. 

అచిర|ప్రోషితం రామం చిరవిప్రోషతం యథా 

ద్రష్షుకామో జన స్పర్వో జగామ సహసాశ్రమమ్ 103.38 

జను లందరు (శ్రీరాముని సందర్శించి నై శేయీో మంథరలను నిందించుచు.! 

బాపష్పసేతులై (శ్రీరాముని యెదుట నిలబడినారు. శ్రీరాముడు వారి నందరిని యథా" 

యోగ్యముగా "గౌరవించి ఊరడించినాడు, 

కాళ § oo ది అట్ తు ఇ సల్య మున్నగు గ్ర్రలను వసిష్టుడు తోడౌని వచ్చుచున్నాడు. వారు 

మంచదాకినీ రేవుదగ్గరకు వచ్చినారు, 
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కొనల్య : నుమి|తా! ఈ రేసును చూడుము. సీతారామలక్ష్మణులు స్నానములు 

చేయుట ఇచ్చటనే అయియుండును. ఇక్కడనుండియే లక్ష్మణుడు (పతిదినము 

ఆశమమునకు జలము కొనిపోవుచుండును కాబోలు. 

ఈ మాటలలోనే, దర్భలు ఉంచబడిన గానుగపిండి కానబడినది. కౌసల్యకు 

పట్టలేని దుఃఖము వచ్చినది. 

తొనల్య : ఆహో! (శ్రీ రాముడు తన తం|డికి ఇంతకంచు పెట్టజాలకపోయెనుగదా ! 

ఇంతకు మించిన దుఃఖ మేమున్నది ? 

అతో దుఃఖతరం లోకే న కించి తృంతిభాతి మా 

యత్ర రామః పితు ర్టద్యా దింగుదిక్షోద మృద్ధిమాన్. 104.18. 

ఇట్లు విలపించుచు అందరు ఆ(శమమునకు వచ్చి (శ్రీరాముని చూచినారు. 

రాముడు తల్లులకు సాష్టాంగనమస్కారములు చేసినాడు. కౌసల్య రాముని చేరదీసి 

కొని, రాముని శరీరముమీది ధూళిని తుడిచినది. లక్మణుడుకూడ తల్లులకు నమన్క 

రించినాడు. సీతాదేవియు వారికి నమస్కారములు చేసి దుఃఖమును పట్టజాలక, 

పోయినది. కౌసల్య సీతాచేవిని కవుగిలించుకొని “త్రీ ! జనకమహారాజు పుతివై 

దశరథ చ[కవర్తికి కోడలవై (శ్రీరామునికి పత్నివై యుండియు నీవు ఈ నిర్జన 

వనమునందుండి దుఃఖము ననుభ వింపవలసివచ్చినదిగదా !” అని పలికి కన్నీరుకార్చినది. 

విదేహ రాజస్య సుతా స్నుషా దశరథన్య చ 

రామపత్నీ కథం దుఃఖం సంపాపా నిర్దనే వనే, 104.24 

(శ్రీరాముడు వనిష్టుని. పాదనులకు నమస్కారము చేసినాడు. అందరు 

ఆసీను లై నారు. 

రాజ్యము నంగికరింపుమని భరతుడు శ్రీరాముని (పార్థించుట 

భరతుడు అంజలి ఘటించి రాముని (పక్కున కూర్చుండియున్నాడు. భరతుడు 

(శ్రీరామునితో పలుకు పలుకులను వినుటకు [పజ లందరు కుతూహలముగా ఉన్నారు. 

కిమేష వాక్యం భరతోఒద్యరాఘవం 

(పణమ్య సత్కృత్య చ సాధు "వక్ష్యతి 

ఇతీవ త స్యార్యజనస్య తత్వ్వతో 

బఘావ కొతూహాల ముత్తమం తదా. 104.31 

|. రాత్రి-గడదిపోయి సూర్యోదయ. మైనది. అందరు కాల్యకృత్యములు తీర్చుకొని 

మా వేశమెరి. నభ నిళ్ళబ్దముగా ఉన్నది. భరతుడు |క్రీరామునితో భాషించుచున్నాడు. 
వ. 

వ. 

క 
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భరతుడు: రామా! నీను నా తల్లిని గౌరవించి నాకీ రాజ్యమును [పసాదించితివి, 

ఆ రాజ్యమును నేను నీకు మరల ఇచ్చుచున్నాను. [గహింపుము. 

సాంత్వితా మామికౌ మాతా దత్తం రాజ్య మిదం మమ 

త్ ద్దదామి త వై వాహం భుజ్జ్వ రాజ్య మకంటకమ్. 105.4 

రామా ! నీవుతప్ప ఈ రాజ్యభారమును ఎవ్వరుగాని భరింపజాలరు. నీవు రాజ్యము 

నంగీకరింపనియెడల మన తండి చేసిన కృషి అంతయు నివృల మగును. (ప్రజ 

లందరు నీ పట్టాభిషేకమును కన్నులార చూచి ఆనందించుటకు కనిపట్టుకొని 

యున్నారు. నీవు మా అందరి కోరికను మన్నింపుము. 

రాముడు ౩: భరతా! ఒక సత్యమును చెప్పుచున్నాను వినుము. పురుషుడు ఎంతమా|త 

మును స్వతం|తుడుకాడు. దైవమెట్లు నడిపించునో అట్లు నడువవలసిన వార మే 

గాని మన ఇష్టానుసారము నడచుటకు వీలులేదు. 

నాత్మనః కామకారో౬స్మి పురుషోఒయ మనీశ్వరః 

ఇత శ్వేత రత శ్చెనం కృతాంతః పరికర్తతి. 105.15 
ర 0 

జననముతోడ నే మరణముకూడ ఉండును. గడచిపోయిన కాలము మరలిరాదు., 

నీవు కూర్చుండియున్నను నడచుచున్నను నీ ఆయువు తీణించుచునే యుండును. నీవు 

నిన్నుగూర్చి చింతపడవలసియుండ గా ఇతరునిగూర్చి దుఃఖంచుట తగదు. వృద్దుడెన 

పిదప పురుషు డెమియు చేయజాలడు. 

ఆత్మాన మనుశోచత్వం కి మన్య మనుళోచసి 

ఆయు స్తే హీయతే యస్య స్థితన్య చ గతస్య చ... 105.21 

లోకములోని జనులు నూర్యుడు ఉదయించు'వేళ సంతోషింతురు. సూర్యా స్థ 
మయమును చూచి ఆనందింతురు. కాని గడ చిపోవుచున్న (పతిదినమును వారిజయువును 

కీణింపజేయుచున్న దని గుర్షింపరు. ఇళ్లు కొత్తకొత్తగా పుట్టు బుతువులను చూచి 

మోాహితులై' ఆనందించుచుందురు. 

నందం త్యుదిత ఆదిత్సే నందం త్యస్తమితే రవె 

ఆత్మనో నావబుధ్య. తే మనుష్యా జీవితక్షయమ్, 105.24 

ఎక్కడనుండి యో 5 "ట్టుక్ “నివచ్చిన రెండు కొ "య్యలు సము[ద్రమున కలిసికొని 

కొంత కాలము కలిసియుండ్, తరువాత విడిపడి దేసిచారిన అది పోన్లునట్లు భార్యా 

పుుతులు, మనచెంత కొంత ల ముందుగు. అ సంపదలు కొంత కాల ముండును. 

కాని ఆ సంబంధము శాశ్వతవ.: కాదు, 
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వెనుకకు మరలని |వవావామువలె మన వయస్సు గతించిపోవుచునే యుండును. 

కావున ఆత్మకు సుఖము నిచ్చు ధర్మమునే అవలంవింపవలయును. అట్లు చేయువానే 

మనుష్యులుగా ఎన్నిక పడుదురు. 

| ఇతరులసంగతి వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు ] 

వయసః పతమానస్య (స్రోతసోవా నివరి,నః 
ఆత్మా సుఖే నియో క్తవ్య స్పుఖభాజః (ప్రజాస్స్మృతాః 105.91 

ఒకని మరణమును గురించి మనము దుఃఖించవలసిన పనిలేదు. మన తండి యజ్ఞ 

యాగాదులు చేసి బహుకాలము జీవించి స్వర్షస్థు డై నాడు. తమ్ముడా ! దుఃఖమును విడిచి 

పెట్టుము. తండి ఆజ్ఞను పాలింపుము. నీవు అయోధ్యకు మరలిపొమ్ము. నేనుకూడ 

తం|డి ఆజ్ఞను పాలించి అరణ్యవాసము చేయుదును. 

భరతుడు : రామా! నీవు మహానుభావుడవు - కష్టము కలిగినను దుఃఖపడవు. సుఖము 

కలిగినను సంతోషపడవు. నీవు సుఖదుఃఖములను జయించినవాడవు. నీవంటివాడు 

ఈలోకమున మరియొకడు లేడు. నీకు తెలియని విషయము లేదు, 

కోపి స్వా దీదృశో లోకే యాదృశ స్వ మరిందమ 
నత్వాం ప్రవ్యధయే దుఃఖం ప్రీతిర్వాన ప్రహర్షయేత్. 106.2 

అమరోపమ సత్త్వ స్త్వం మహాత్మా సత్యసంగరః 
సర్వజ్ఞ స్పర్వదర్శీ, చ బుద్ధిమాం శ్వాసి రాఘవ. 106.6 

ఇట్టి గుణసంపన్నుడవగు నీవు కష్టపడుట సరికాదు, నేను దేశాంతరమున నుండగా, 

నా పేరుమీద మా తల్లిచేసిన పాపకార్యమునకు నేను సమ్మతింపను. నీవు నన్ను అన్నుగ 

హింపుము. నేను ధర్మబద్దుడనై నా తల్లిని వధింపకున్నాను. .నేను దశరథునికి జన్మించిన 

వాడను, అధర్మ మాచరింతునా ! దశరథుడు నాకు తం|డియనియు, యజ్ఞ యాగాదులు 

చేసిన వృద్దుడనియు, స్వర్షస్థుడాయెననియు, అతనిని గౌరవించి సభలో నిందింప 

జాలకున్నాను. 

గురుః క్రియావాన్ వృద్ధశ్చ రాజా (పేతః పితేతి చ 
తాతం న పరిగర్హేయం దైవతం చేతి సంసది. 106.11 

రామా ! ధర్మము నెరిగినవాడు ఒక (స్రీ మాట ననుసరించి ఇంతవని చేయునా! 

వినాళశకాలమున విపరీతబుద్ది కలుగు నను లోకోక్తి మన తండడిచే నిరూపిత మైనది, 

ఆంతకొలేహి భూతాని ముహ్యాంతీతి పురా (శ్రుతిః 

రాజ్టైవం కుర్వతాలో కే (పత్యతం సా శ్రుతిః కృఠా. 1086.13 
ల 
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రామా ! లెస్సగా ఆలోచన చెసి శం|డ్రిశేసినపని ధర్యమా అధర్మమా అను విషయ 

మును నిర్హయింపుము. తండి కాను కోధములకు లోబడి చేసిన అధర్మమును ప్వుతుడ 

వైన "వు "“రింపుము. తండి చేసిన తప్పును నరిదిద్దువాడే సరైన పు[తుడు. సో 
గువుతుడ వనిపించుకొనుము. _ కై కేయిని ఎన్ను, చున తడిని, నీ మిత్రులను, 
బంధులను, పురజనులను, జానపదులను, అందరిని కాపాడుము. 

నవాస వె ! క్షత్రిం ద్ర ! క్ర పరివ ! వాస మెక్క_డ క తియధర్శ మె గైడ్ జట లెక గాడు రాజ్యపరివాలన మెక్షడ 

రామా! ధర్మము ననుసరింపవలెననిగదా చెప్పుచుంటివి. సరే! తక్రియుని [పథమ 
ధర్మము రాజ్యాభి మెకము చేసికొని [పజలను పాలించుటయేగడా ! [పత్యకమెన ఈ 
ధర్మమును విడిచి పెట్టి నీవు మనేదియో ధర్మమును అనుసరించుట సరియగునా ! ధర్మ 

మును సాధింవగోరుదువేని, శ్రమపడి నాలుగు వరముల వారిని ధర్శమార్గమున పాలఠిం 

పుము. అదియు అధిక శమత * కూడిణ ధర్మము. లామా ! నాలుగు ఆ[శమములలోను 
ళం ఆడి ' అత అగ "1 శర 1 టీ BE ఒడ గృహాస్థా శమము Es నుని చెప్పబడియున్నది, దా! అట్ట గృహాస్థా|శమమును వదలి 

పెట్టుట ధర్మ మగునా ! 

రామా! జ్యష్టుడ వగు నిన్ను అతిక్రమించి నేను రాజ్యపాలనము చేయుట 
ఏనాటి ధర్మము ! మొదటిమాట, నేను రాజ్యపాలన చేయుటకు సమర్థుడనా ? రామా! 

నిన్ను విడిచి [బతికియుండుటకు సె తము నేను ఇచ్చగింపను. రాజ్యమును నీవే పాలఠిం 

పుము. స్వధర్మము నవలంబింపుము. మన గురువులు వసిష్టులవా రున్నారు. శ్నాస్త్రనె త్త 

లగు (జాహ్మణు లున్నారు. (ప్రజలందరు వచ్చియున్నారు. అభిషేక దవ్యము లన్ని యు 
సిద్ధముగా నున్నవి. నీ విచ్చటనే పట్టాభిషేకము చేసికొని అయోధ్యకు వచ్చి రాజ్యమును 
పాలింపుము. నాతల్లి మాటలను విని మన తండి చెసిన పాపకార్యఫలమునుండి మన 

తం|డిని తప్పింపుము. నేను నీకు శిరసా మొక్కి యాచించుచున్నాను. ఈ దానుని పె 
కరుణచూపుము. మమ్ముల నందరిని అను[గహింపుము. నా (_పార్థన తోసిపుచ్చి నీవు వన 

వాసముమీదనే మనన్సు నిలుపుదువేని నేనుకూడ ని న్ననుసరించెదను. 

[భరతుని |పార్థనకు సంబంధించిన శోకములు కొన్ని ఉచావారిం పబడిన వి | 

సాధ్వర్థ మధిసంధాయ (కోఢధాన్మోహోచ్చ సాహసాొత్ 

తాశస్య యదతి[క్రాంతం (ప్రత్యాహరతు తద్భవాన్, 106.14 

పితుర్తి సమతి[కాంతం పుత్రోయ స్పాధుమన్యతే 

తదపత్యం మతం లోకే విపరీత మతో౬న్యథా, 106.15 

శగనపషత్యం భవానస్తు మా భవాన్ దుష్కృతం పితుః 

అభిపత్తా కృతం కర్మలోకే ధీర విగర్హితమె. 106.16 
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ఎకి కెలరాం మాంచ తాతంచ సుహృదో బాంధవాంశ్చ నః 

కౌరజానపడాన్ సర్వాం స్తాతు సర్వమిదం భవాన్ 106.17 

క్ర ప్ 

భవాన్ కరుమర తి. 106.18 

చా 

ఏషహి _ప్రథ మోథర్మః క్షత్రియస్యాభి షేచనమ్ 
క్షం మహాప్రాజ్ఞ (| 'పజానాం పరిపాలనమ్. 106.19 

గక ముత్చుజ్య సంశయస్ట మలక్షణమ్ 

చ రేద్హర్మం క్షత్రబంధురనిశ్చత మ్. 106.20 

అధథశేశజమేవిత్వం ధర్మం చరితు మిచ్చసి 

ధర్మేణ చతురో వర్జాన్ పాలయన్ శ్లేశమాప్పుహి. 106.21 

చతుర్దా మా(శమాణాంహా గార రసం శ్రేష్ట మా(శ్రమమ్ 

ప్రాహుర్థర్మ జ్ఞ ధర్మజా సం కథం త్యకుమర్గ సి. 106.22 
థి ప = నా 

ఇ హైవ త్వాభిషి షించంతు సర్వాః (ప్రకృత యస్పహ 

బుత్విజ స్సవ సిష్టాశ స మం(త్రవన్మం(త్ర కోవిదాః 106.26 

అభిషి క్ర స్వ మస్కాభి రయోధ్యాం పాలనే వ్రజ 

విజిత్య తరసా లోకాన్. మరుద్భిరివ వాసవః 106.27 

ఆక్రోశం మమ మాతుళ్చ (ప్రమృజ్య పురుషర్షభ 

ఆద్య తత్ర భవంతం చ పితరం రక కిల్చిషాత్ 106.39 

శిరసా త్వాఖథియా చే౬హం కురుష్వ కరుణాం మయి 

బాంధవేష చ సర్వేషు భూతేష్వివ మహే హాశ్వర। 106.31 

అఆధైత త్పృృష్టత 8 కృత్వా వన మేవ భవా నితః 

గమిష్యతి గమిష్యామి భవతా సార్థమహ్యహమ్ 106.32 

శ్రీ) రాముడు భరతుని మాటలను విన్నాడు. కాని రామున్ని మనస్సులో 

మార్చు కలుగ లేదు. (శ్రీరాముని ధర్మబుద్దిని, స్థెర్యమును, చూచి (ప్రజలు సంతోషించి 

నారు. కాని అతడు అ యోధ్యకు మరలుట లేదని దుఃఖంచినారు. 

భరతుడు ఎంతో నమంజనముగా భాషీంచినా డని (పశంసించి |పజలుకూడ 

(శ్రీరాముని పార్థించినారు. 

రాగుడు : భరతా ! నీ పలుకులు చక్కగా నున్నవి. కాని నా మాట వినుము: నీతల్లి 
వివాహా కాలమున మనతం|డి నీ మాతామహాననికి చెప్పినమాట యొకటి కలదు, 
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కె కేయికి జన్మించిన ప్యుతునకు రాజ్య మిచ్చెద నని మన తండి మాట ఇచ్చి 

యున్నాడు: 

పురాభ్రాతః పితా న సృమాతరంతే సముద్వహన్ 
మాతామహే సమాశ(శ్రొషీ (ద్రాజ్యకుల్క._ మనుత్స మమ్ 197.8 

అదిగాక నీ తల్లికి రెండు వరములిచ్చి యున్నాడు. మనమిద్దరము మన తండి 

మాట సత్య మగునట్లు (పవదర్తింపవలయును. మన తండిని పున్నామనరకమునుండి 

తప్పించినప్పుడే మనము పుత్తు)ల మగుదుము. నీవు అయోధ్యకు వెళ్ళి రాజ్యమును 

సంతోషముగా పాలింపుము. నేను దండకారణ్యమునకు వెళ్ళి సంతోషముగా వనవా 

సము చేయుదును. నీవు మానవులకు రాజువు కమ్ము. నేను వన్యమృగములకు రాజుగా 

నుందును. నీకు ఛ|తము చల్లని నీడ నిచ్చును. నాకు వృతములు చల్లని నీడ నీయ 

గలవు. నీకు శత్రుఘ్నుడు సహోయుడుగా నుండును. నాకు లక్షుణుడు సహాయుడుగా 

నుండ గలడు. 

ఇట్లు నడచుకొందు మేని మన నల్వురము మనతం డిని సత్యవంతునిగా చేయ 

నయం, తమ్ముడా! నీ వీ విషాదము మానుము. 

త్వం రాజా భరత భవ స్వయం నరాణామ్ 

వన్యానా మహమపి రాజ రాణ్మృగాణామ్ 

గచ్చత్వం పురవరమద్య సం ప్రహృష్ట 

సృంహృష్టస్త కహమపి దండకాన్ (ప్రవేక్వే [107.17 

ఛాయాంతే దినకరభాః ప్రబాధమానాఘ్ 
వర్షత్రం భరత కరోతు మూర్షి్న సీతామ్ 
షె ధి 

ఏతేషా మహమపి కౌననదుమాణామ్ 

ఛాయాంతా మతిశయినీం సుఖీ (శ్రయి షే 107.18 

శతుఘ్నః కుశలమతిస్తుతే సహాయ 
సౌమిత్రి ర్మమ విదితః (పథాన మి(త్రమ్ 

చత్వార_స్తనయవరా వయం నరేంద్రం 

సత్యస్థం భరత చ రామ మా విషాదష్ 107.19 

జాబాలి (దశరథుని పురోహితులలో ఒకడు) 

వాబొలిః రామా! నీవు బుద్దిమంతుడవు కదా! ఎవ్వడో (పాకృతుడు పలుకునట్టు 
(౧ 

పలుకుచున్నా వేమి ? తం|డిమాట ఏమిటి! పాలించుట ఏమిటి ! ఈ లోకమున 
ఎవ్వని కెవడు బంధువు ? దేనిచేతగాని ఎవ్వరి కేమి పనియున్నది ? పుట్టినప్పుడు. 



జాబాలి (గశరథుని పురోహితులలో ఒకడు) 2] 

మనతోకూడ ఎవ్వరును పుట్టుటలేదు. మరణించినపుడు మనవెంట ఎవ్వరున 
వచ్చుటలేదు. తల్లి ఏమిటి? తండి ఏమిటి? ఇవన్నియు అర్థములేని పిచి 
మాటలు. ఒకనితో మరియొకనికి ఎట్టి సంబంధముగాని లేదు. తల్లి, తండి 

గృహము, ధనము, ఇవన్నియు "కేవల 'వాసస్టానములు. ఉన్నమట్టుకు సరి 

తరువాత సంబంధము పెట్టుకొనగూడదు. దశరథునితో ఉండిన సంబంధమ 

తీరిపోయినది. తండి వీజమా| తుడు. జన్మకు (పకృతియే కారణము. తః 

కాలము తీరినందున దశరథుడు (పాణులందరు. వెళ్లు చోటునకే వెళ్ళినాడు 
నివుమూ తము లేని సంబంధమును కల్పించుకొని అనవసరముగా చాధపడ 

చున్నాఫు. 

(ౌద్రకర్మ్శల సంగతి చూడుము. ఎంత అన్నము దండుగ ! మరణించిన వాడ 

అన్నము తినునా ! ఒకడు భుజించినది మరియొకొనికి 'కెంగుట నిజమెనచో దూ౭ 
దేశమునకు వెళ్ళిన వారికి (శాద్దమును పెట్టిన సరిపోవలయునుగచా! వారికి చా 

బ_త్తెములతో పనియుండదు. కాని అట్లు జరుగుట లేదేమి * చానము లిమ్మని, యై 
ములు చేయుమని, దకిణల నిమ్మని, ఎవ్వరో బుద్దికుళలురు ద్రవ్యాకర్ష ణమునకు 
[గంథములలో (వాసియు౦చినారు. అంతేకాని ఆ మాటలలో అర్ధము లేదు. ఇహామును 
మీంచి పరమనునది పదియును లేదు. 

(పత్యకముగా నుండుదానినీ అవలంవింపుము. పరోతమును విసర్జింపుము. నా 

మాట లంగీకరించి అయోధ్యకు వెళ్ళి వట్టాభిషిక్తుడవై సుఖముగా నుండుము. 

వానిని ఎవ్నరైె నను "గౌరవింతురా ? ఒక మనుజుని కులగెరవము, 

పరాక్రమము, యోగ్యత, మంచి చెడ్డలు మున్నగునవి అతని చార్మిత మే | G 

తెలియజెప్పుచున్నది. 

కులీన మకులీనం వా వీరం పురుషమానినమ్ 

చారిత్ర మేవ వ్యాఖ్యాతి శుచింవా యదివాఒశుచిమ్ 109.4 

నేనీ ధార్మిక వేషము ధరెంచి నీవ చెప్పినట్లు అధర్మము నాచరింతు నేని అందరు 

నన్ను నిందింపరా ! నెనే అట్లు [పవదర్తిచినయెడల నా మాట' వినువా డెవ్వడై నను 
ఉండునా ? ఎవరి ఇష్టానుసారము వారు (పిన ర్థింపక యుుదురా ? రాజు ఎట్లుండునో 

[ప్రజలుకూడ అశుకదా ఉందురు ! 

గ్రే ల 
అని 

కామవృ త్త స్వయం లోకః కృర్న్ని స్సృముపవ 
యద్వ్య్భృత్తా స్పంతి రాజాన _స్పద్వ్భృతా స్పంతిహి (ప్రజాః - 1000 



ఆయోధ్యాకారడము 

అబద్దమాడువానిని చూచి సర్పమును చూచినట్లు భ యపడుదురు- 

. సత్యమే స్వర్గమునకు మార్గవ3. సత్యమే. ఈశ్వరుడు. లమ్మీ 

ఆం 
B33 

సత్యమే ప వరము ధర్మము 

తము ఎల్ల ప్పుడు సత్యమునే ఆశ్రయం చియుండును. సర్వమున దం సత్య ౩ సె 

నకు “మించిన మహిమగలది లోకములో లేదు. 

మీ ఆధారము. 
చై 

ఉద్విజంతే యధా సర్వా న్నరా దనృత వాదినః 

We అననం PE వ అవన అంక యోీరం 12 
ధర్మ సృత్యం పర్ లోకే మూలం న్వర్షస్య చె చ్యతే 109.1 

సత్య మే వేశ్వరో లోకే సత్యం పద్మా[శితలా సదా 

సత్యమూలాని సర్వాణి సత్యాన్నా స్తి పరంపదమ్ 10018 

నతం నంరూపమెన తం;డి ఆజ ను నేను విధిగా పాలింపవలయును, క| తియ 
BS 2) చా [en | 

ధర్యముతో నాకు పసిలదు. 

జాతం ధర్మ మహం తృక్షే 108.20 

జాబాలీ! నివ యు క్రి యుక్తముగా చెప్పిన మూటలు సరియెనవి కావు. 

"నేను నా తం! డిళయొద్ద చ్రైని౫ (పతిజ్హను వి విడిచి భరతుడు కోరిన ట్లు చ వేయజాలను. నాకు 
—_ శు 

వనవాసమును తపక జరుపుదును 
అన్ 

౧ విచతణ కలదు. చెను 

డ్ జ దడి 
బాబాలీ ! సీ వడి నా సీకుని చెరడిసీ మూ తండి తపు చె 

— రి 

క ళ్ (" లవి అద 

జాబాలి ౫ (భయపడి. రామ పభూ | కమీంపుము. సను నా స్థీకుడను కాను. ఆ సమయ 
| 7 

మున ఆ మాటు లంటోనిగాని నేను నిశాయముగ ఆ స్స్ కుడనే. నిన్ను ఎ-భ్రున 
Qa 

3 ద్వ 
అయోధ్యకు తొడ్కొనిపోవటకు చెప్పిన మాటలగాని అన్యముకాదు. 

(ow) 

ర్మములను చక్కగా వనీమ్లుఢు : రామా! జాబాలి నా చీకుడు కాడు. ఇహపర ధ 

తెలిసినవాడు. నిన్ను అయోధ్యకు మరలించుటకు చెప్పిన హేతు వాదములేగాని 
ఆగ్ 

అవి మకేమియు కావు. 

వగ్యాత మనువు ఇజ్యూకువున కిచ్చి నాడు. 

కమమును వినుము. 

తరములుగా _ పురోహితుడు. 

రామా! ఈ భూమండలమును 

ఇవాకువ, అయోధ్యకు మొదటి రాజు. ఇవ్వకు వంశ 

వసిష్ట మహర్షి (శ్రరాముని పూర్వులకు పెక్కు 

(శ; రామావతారము కొజకు వేచియుండినాడు, ఇతవ్వాకు వంశ|కమమును మొదటినుండియు 

వివరించి వం ంళమర్యాదను నిరూ+పింప సమర్థుడు. (శ్రీరాముని తోడ్కొని పోవుటకు పూర్వుళ... 
( 

చరిత ఇ అప + చున్నాా డు. 



క్య్వాకు దిలీపుడు 

| 
కుతీ భగీరథుడు 

పిరువ్. కుకుత్సుడు 

బాణుడు రఘువు 

| | 
అనరణ్యుడు (వవృద్దుడు 

| 
Ca 

పృథు శంఖణుడు 

ళో 

(తళ ౦కువ్వ నుదర బనుడు 

శ 

దుందుమారుడు అగ్ని వరుడు 

చల 

మాంధాత కీ ఘగుడు 

| | 
సునంధి మరువు 

| | 
| 9 వశే | (పశు[శుకుడు 

ధువసంధి | వ సనజబీతు 

' ం ల అంబరీషుడు 

భరతుడు 
నహుషుడు 

అసితుడు 

| నాభాగుడు 

సగరుడు 

| | 
అసవీంజుడు అజుడు సు|వతుడు 

| | 
అంశుమంతుడు దళరథుడు 

| 
దిలీపుడు 

రామా! వంశ[కమేణ ఈరాజ్యము దశరథునికి సం|క్రమించినది. ఆ చశరథునికి 
| , + ~~ శ రాముడు" అను పేరుగల 'జ్వేస్టపుతు డున్నాడు. 

తస్య జ్వేషో స్తి దాయాదో రామ ఇత భి వికుతః 110.34 



222 అయోధ్యాకాండ ము 

రామా! నీవ “ఉ్యస్టప్ముః తుడవు గనుక నీవు రాజువై (పజలను పాలింపుము, 
© 

ఇజ్యాకు వంశమున క్వ్యేష్టపు తుడు (ప్రభు భు వగుటయే నుర్యాద, జ్వేష్టుని తప్పించి 

కనిష్టునికి పట్టాభి శేకము చేయు ఆచారము లేదు. 

ఇక్వైుకూణాంహి సర్వేషాం రాశాభవితి పూర్వజః 

పూర్వుజే నావరః పుత్రో జ్వేషో ద్వే. విషర్యతే 110.35 

నిన మీ కులధర్భమును పాటిం చి పట్టాభి] పేకము చేసికొనుము. రామా ! పురుషు 

నికి ఆచార్యుడు, తం (డి, తలి అను ముగ్గురు గురువు లున్నారు. ఆచార్యుడు జ్లన దాత. 

నేను నీకు ఆచార్యుడను, కానన నామాట ః షనుము. నీ తల్లి కోరికను తీర్పుము. (ప్రజ 

లందరు నిన్నే రాజుగా కోరుచున్నారు. వారి ప్రారనలను (తోసిపుచ్చకుము. తల్లికి 

శు భూప చేయక నీవు అరణ్యవాసము చేయుట సరికాదు. నీను యాచకుల కోరికలు 

మన్నించువాడసుగచా ! భరతుడు నిన్ను యాచించుచున్నాడు. అతని [పార్టన అంగీక 

రింపుము. మేమందరము నీవే రాజు కావలయునని కోరుకొనుచున్నాము. మా కోరిక 

లను తీర్పుము. దీనివలన నీ సృత్సవర్హనకు హోని కలుగదు. 

భరతుని (పాయోపవేశము 

రాయుడు వ గురువర్యా! ధర్మసాధనమైన ఈ దేహమునకు తల్లిదండడులుకదా కారణ 

భూతులు. వారంతో కష్టపడి బిడ్డలను పెంచి పెద్దవారిని చేయుదురు. వారి 

బుణమును తీర్చుట సులభముకాదు. వారి మాటను జరిపితరవలయును. కావున 

నా తండి కిచ్చిన మాటను తప్పను. నన్ను తమింపుడు. 

ఈ సంవాదమును భరతుడు విన్నాడు. రాముని మరలించుటకు (పార్గనవలన 

సాధ్యము కాదని నిశ్చయించుకొని సుమం|తునితో 

భరతుడు : సుమం(తా ! నేలపై దర్భలు పరపుము. శ్రీరాముడు (పస్త్వన్ను డగువరకు నేను 

దర్భలపై పరుండెదను. 

ఇహ మే స్టండిలే శీఘ్రం కుళా నాస్తర సారథీ 
ఆర్యం (పత్యుపవేక్ష్యామి యావ నే న ప్రసీదతి 111.18 

ఇచ్చిన అప్పును రాబట్టుక్ "నుటకు [బాహ్మాణుడు, అప్పుపుచ్చుకొన్న వాని "వారకి 

లికి అడ్డముగా వరుండునట్లు "చేను నిఠరావోరుడన్నై ముఖముపై వస్త్రము కప్పుకొని 

రాముడు అయోధ్యకు వచ్చువరకు పర్ణశాల వాకిలికి అడ్డముగా పరుండి యుందును. 

అనాహారో నిరాలోకో ధన హీనో యథాద్విజః 

శేష్యే పురస్తా చ్చాలాయా యాపన్న (ప్రతియాస్యతి. 111.14 
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సుమంతుడు రామునివై పు చూచి అతని ఆజ్ఞను నిరీకించుచు పమిచేయుటకును 

తోపక ఊరకేండుటచూచి భరతుడు స్వయముగా "దర్భలను పరచుకొని పరుండినాడు. 

రాముడు: భరతా | ఏమిటీ పని? అప్పిచ్చిన (వాహ్ముణుడు చేయదగిన పనియేగాని రాజు 

లిట్లు చేయవచ్చునా? ఈ దారుణ[వతమును విడిచిపెట్టి అయోధ్యకు పొమ్ము. 

శే! నాయనా ! లెమ్ము. 

భరతుడు * (దర్శ్భశయనమున నుండియే) ప్రజలారా! మీకై. నను శ్రీరాముని |పార్థిం 

పుడు. అయోథ్యకు రమ్మని వేడుకొనుడు. 

(జలు; (శ్రీరాముని మేము చక్కగా ఎరుగుదుము. తండి ఆజ్ఞను పాలించుటకు నిశ్చ 

యించుకొని యున్నాడు. శీరాముని మరలించుట మాకు సాధ్యమగు పని కాదు, 

రాముడు: భరతా! విన్నావా వారి మాటలు! ధర్మతత్వమును అర్థము చేసికొన్న నీ 

స్నేహితులు పమనుచున్నారో చూడుము. నీవుకూడ బాగుగా ఆలోచింపుము. 

నాయనా! భరతా! లెమ్ము. లేచి నన్ను స్పృశించి జలమును న్పృృశింపుము. 

ఖభరోతుడు : (లేచి నీటిని స్ప ఎ్రిశించి) (పజలారా ! మీ'రెల్రరు వినుడు. రాజ్యము -కావలయు 

నని నేను మా తండ్రిని కోరియుండ లేదు. ఎట్టయినను రాజ్యము నిప్పింపు మని 

మా తల్లిని వేడుకొనలేదు. (శ్రీరాముడు అరణ్యమున నివసించుటకు నేను సమ్మ 

తింపలేదు. పితృవాక్యము అవశ్యము జరుగవలయు ననిన, నేనే పదునాలుగు 

సంవత్సరములు వనవాసము చేయుదును. 

యదిత్వవశ్యం వ స్తవ్యం కర్తవ్యంచ పితుర్యచః 

అహ మేవ నివత్సా్యమి చతుర్తళ సమా వనే. 111.26 

రాముడు : (పౌరజానపదులతో) నా తండి మాటను మార్పుచేయుటకు నాకుగాని భరతు 

నికిగాని అధికారములేదు. భరతుడు గుణసంపన్ను డనియు గురువును సత్కరించు 

వాడనియు నే నెరుగుదును. భరతుడు మహాత్ముడు. సత్యసంధుడు. సర్వత 

అతనికి మంగళము చేకూరగలదు. 

జానామి భరతం జెంత౦ గురు సత్కార కౌరిణమ్ 

సర్వ మేవాత్ర కల్యాణం సత్యసం ధే మహాత్మని, 111.30 

నేను వనవాసమును పూర్తి గావించి, మరల అయోధ్యకు వచ్చి ధర్మశీలుడగు 

భరతునిగూడి రాజ్యమును పాలింపగలను. భరతా ! నీవుకూడ నాకు కు తోడ్పడి తం|డికి 

అసత్య దోషము కలుగకుండునట్లు చూడుము, 



224 అయోధ్యాకాండము 

(శ్రీరామ భరతుల సమాగమమును చూడవచ్చిన మహర్షులు ఈ సంవాదమును 

పని ఆశ్చర్యచ కిర్చులే ఆనందభరితు లె అన్నదమ్ములను మిక్కిలి (పశంసించినారు. 

ధర్మాతులై_న ఇట్ట సుపు[తులను కన్న దశరథుని అద్భృష్టమును కొనియాడినారు. 

బుషు లందరు రావణవధమునుకోరి పక కంఠముగా థిరతునితో అనుచున్నారు. 

మువులు : భరతా ! మీ తండి స్వర్గములో నివసింపవలయునని కోరుదువేని రాముని 
మాటను అంగీకరింపుము. లేనిచో, కె కేయి బుణమును తీర్చుకొనలేనివ్యాడె 

మితం (డే స్వర్గ మునం దుండజాలడు. 
"ఓ 

ఈ మాటలకు రాముడు నంతసించి బుషులను పూజించినాడు. బుషులు 

వారివారి నెలవులకు వెళ్ళినారు. 

బుషుల మాటలు విన్న వెంటనే భరతుని గుండె జాటిపోయినది. శరీరము 

కంపించినది. నాలుక యెండిపోయినది. నోట మాటరాలేదు. 

భరతుడు : (అంజలి ఘటించి త కొ టుపడుచు) రామా! ఈ గొప్ప రాజ్యమును రతీంచుట 

నాకు సాధ్యముకాదు. 1 పజలెల్లరు నిన్నే రాజుగా కోరుచున్నారు. నీవువచ్చి 

నీ రాజ్యమును పాభింపుము. 

ఈ మాటలు చెప్పి భరతుడు రాముని పాదములవె (వాలినాడు. రాముడు 

భరతుని లేవనెత్తి తొడె కూర్చుండ బెట్టుకొని అనుచున్నాడు. 

రాముడు : నాయనా ! రాజ్యమును పాలించుటకు నీకు శక్తి లేకేమి? నీవు బుద్ధిమంతు 

డవు. గురుశిక పొంది యున్నావు. తెలివిగల మంత్రు లున్నారు. అన్ని కార్య 

ముల్గు నీవు మం|త్రులతో ఆలోచించి చేయుచుండుము. కామము చేతనో 

లోభము చేతనో నీ తల్లి చేసినపనిని నీ మనస్సునం దుంచుకొనక ఆమె చెల్ల ప్పుడు 

మాత్భ భావముతో సూజించుచుండుము. 

కౌమాద్వా "తాత లోభాద్వా మాత్రతుభ్య మిదం కృతమ్ 

నతన్మసి కర్తవ్యం వర్తితవ్యంచ మాతృవడతీ 112.19 

భరతుడు శ్రీరామ పాదుకలను గైనుట 

భరతుడు = రామా! హేమభూషితములై న ఈ పాదుకలవై నీ పాదము లుంచుము. ఈ 

పాదుకలే సమస్త (పపంచమునకు యోగ కేమమును చేకూర్చగలవు, 

అధిరోహార్య పాదాభ్యాం పాదుకే హేమ భూషితే 

ఏతేహి సర్వలోకస్య యోగక్షేమం విధాస్యతః 11221 
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పాదుకలమీద |శీరాముడు తన పాదములు౨చి, ఆ పాదుకలను భరతునికిచ్చినాడు, 

భరొతుడు : (పాదుకలకు నమస్కరించి) రామా! ఈ పదునాలుగు సంవత్సరములు నేను 

జటలుదాల్చి నారచీరలు ధరించ ఫలమూలాశనుడనై నీ పాదుకలకు రాజ 

“కార్యములు నివేదించుచు, పట్టణము వెలుపల నివసించుచు, నీ రాకకు ఎదురు 

చూచుచుందును. ఒక్కుమాటమా[ తనము ఇప్పుడే చెప్పుచున్నాను. పదునాలుగు 

సంవత్సరములు నిండిన మరుసటి దినము నీశు శానబడనియెడల నేను తప్పక 

అగ్ని [(పవెశము చేసెదను. 

చతుర్గశహి వర్షాణి జటాచీరధరో హ్యహమ్ 

'ఫలమూలాశనో వీర భవేయం రఘునందన 112.28 

తవాగమన మాకాంక్షన్ పసనై ౪ నగరాదృహిః 

తవ పాదుక యోర్న్య స్త రాజ్యతంతః పరంతప 112.24 

చతుర్ణశేతు సంపూర్ణ పర్టేఒహని రఘూ త్తమ 

న|దక్షొమి యదిత్వాం తు (ఫ్రవేక్షమి హుతాశనమ్ 112.25 

(శీరాముడు భరతునిమాట అంగీకరించినాడు. |శీరానుడు ౩ రత ₹|తుఘ్ను లను 

కవుగిలించుకొని భరతుని మరొక్కతూరి పొచ్చరించుచున్నాడు. 

రాముడు ః భరతా! కై కేయిపట్ల భ_క్రి గౌరములతో [పవర్తింవును. ఆమెవై కోపింపకుము, 

ఇట్లని నామీదను, సీతమీదను ఆన పెట్టుచున్నాను సుమా! 

భరతుడు రామపాదుకలకు అలంకారముచేసి వానిని పూజించి (శ్రీరామునికి 

(పదతిణముచేసి పాదుకలను శ్మతుంజయమను ఏనుగు శిరస్సుమీద ఉంచినాడు. 

(శ్రీరాముడు గురువులను, మంత్రులను, (పజలను, యథా యోగ్యముగా 

గారవించి వీడుకో లిచ్చినాడు. రాముడు తల్లులకు నమస్కరించి వారికిని వీడుకో 

లిచ్చినాడు. కాని వారు మాతము దుఃఖించుచు అచ్చటనుండి కదలలేదు. రానుడు 

తానే వారిని వీడ్కొని పర్ణశాలలో [పవేశించినాడు. 

శ్రీరామపాదుకలతో భరతుడు అయోధ్యకు మరలివచ్చుట 

భరతుడు రామవాదుకలను శిరస్సున దాల్చి క| తుఘ్నునికూడి, రథము 

నారోహీ:ంచినాడు. [పజ లందరు భరతుని వెంట (ప్రయాణ మెనా ర 

భరతుడు భరద్వాజా శమమునకు వచ్చినాడు. రథము నవరొహించి మహర్షికి 
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భరద్వాజుడు : భరతా ! నీవు వెళ్ళిన పని అయినదా ! (శ్రీరాముని సందర్శించితివా * 

భరతుడు : స్వామీ ! నేనును వసిష్ట మహర్షి యును అనేక విధములుగా వేడుకొన్నను 

"రాముడు రాజ్యమును స్వీకరించుట కంగీకరింపలేడు. “నేను తంది ఆజ్ఞను 

పాలించి శీరఠవలయును” అని వసిష్టులవారితో చెప్పినాడు. అంతట వసిష్టుల 
వారు “రామా! హేమభూషితములై న నీ పాదుకల నిత్తువేని అవియే 

రాజ్యమునకు యోగ కేమములను సమకూర్చుగలవు" అని చెప్పినారు. 

ఏతే (పయచ్చ సంహృష్టః పాదుకే హేమభూషితే 

అయోధ్యాయార మహా ప్రాజ్ఞ యోగక్షేమకరే తవ 118.12 

శ్రీరాముడు వసిమ్టునిమాట అంగీకరించి తూర్పు ముఖముగా నిలుచుకొని 

పాదుకలపై తన పాదము లుంచి నేను రాజ్యము చేయగలందులకు ఆ పాదుకలను 

నాకు (వసాదించినాడు. 

ఏవముక్షో వసిషేన రాఘవః ప్రాజ్మాఖ స్థిత! 

పాదుకే అధిరుహ్యైతే మమ రాజ్యాయ వై దదౌ. 118.18 

చేను (శ్రీరాముని అనుజ్ఞ కొని పాదుకలతో అయోధ్యకు పోవుచున్నాను. 

[పాదుకల విషయము |త్రికాలజ్ఞుడైన వసిష్టమహార్షి చెప్పి చేయించినట్లు కనబడు. 

చున్నది. | 

భరద్వాజుడు : భరతా ! అన్న యెడ నీవు [ప్రదర్శించిన అసమానమైన భక్తి ఎంతయో 

కొనియాడదగినది. నహజముగశే శీలవంతుడవై న నీ వంటివాడు ఈ విధముగా 

దవర్తించుటలో ఆశ్చర్య మేమియు లేదు. నీరు పల్లమునకే పారుటలో చిత 

మేమున్నది ! నీ వంటి .గుణనంపన్నుని కన్నతం[డి అమరుడు. 

భరతుడు భరచ్వాజునికి నమస్కరించి పలుమారు |వదకిణ _ మాచరించి 
అయోధ్యకు [పయాణ మైనాడు. యమునా గంగానదులను సంతరించి ళృంగిబేరపుర 

మును సమీపించి అక్కడనుండి .[పయాణమై అయోధ్యకు చెరినారు. 

పట్టణమంతయు కాంతి విహీనముగా నున్నది. నరసంచార మను మాటలేదు. 
ఎక్కడ చూచినను మార్ణాలములు గుడ్లగూబలు తిరుగుచుండినవి, 

భరతుడు : సారథీ! చూచితివా అయోధ్య ఎట్లున్నదో ! ఒక్క మానవుడుకూడ 

కనిపించుటలేదు. అశ్వములు, గజములు వీధులలో కనబడుటలేదు. ఒక మంచి: 

పాటగాని మాటగాని వినబడుట లేదు. అయోధ్యను. రామశోకము పీడించు. 

చున్నది. పురజనులు పువృమాలలు ధరించి అలంకరించుకొని విఫారించువా రే: 



శ్రీరామాయన మః. 

శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణ కథామృతము 

అరణ్య కాండము 

దండకారణ్య (ప్రవేశము 

(పవిశ్యతు మహారణ్యం దండకారణ్య మాత్మవాన్ 

దదర్శ రామో దుర్ధర్గ సాపసాశ్రమ మండలమ్. 1-1 

శ్రీరాముడు దండకారణ్యము |పవేశించినాడు. అక్కడి ఆశమములను అవలో 

కించినాడు. అత్యంతరమణియములుగా నున్నవి. ఫలభరితములై న వృతములును పుష్ప 

శోభితములై న లళా విశేషములును, వివిధ వర్ష పర్ణములతో విరాజిల్లుచుండిన పతి 

సనమూవాములును కన్నులపండువు చేయుచుండినవి. వేదపారాయణ ధ్వని వీనుల 

విందుగా వినబడినది. బుషులు తవ మాచరించుచు కాలము గడపుచున్నారు. ఇట్టి ఆ్మశమ 

సమూహమును సమీపించిన వెంటనే (శ్రీరాముడు ధనుస్సును విజ్యము గావించినాడు. 

దివ్యజ్ఞాను లైన బుషులు నీతారామలత్మణులకు ఎదురువచ్చి స్వాగత మిచ్చి 
వారిని ఒక పర్ణశాలలో విడియించి అతిథిసత్కారము చేసినారు. బుషు లందరు వారి 

కష్టనుఖములను రానునితో చెప్పుకొనుచున్నారు. 

మువులు = (అంజలి. ఘటించి) రామ[పభూ ! నీవు ధర్మపరిపాలకుడవు. మా శెల్లరకు 

శరణ్యుడవు. రాజు దండధరుడై దుష్టులను శితించి (ప్రజలను తం(డివలె రకించు 

చుండును. 

ధర్మపాలో జనస్యాస్య శరణ్య స్వం మహాయశః 

పూజసీయశ్చ మాన్యశ్చ రాజా దండధరో గురుః 1.18 

రామా! మే మందరము నీ ఏలుబడిలోనివారము. నగరమునం దున్నను అరణ్యమం 

దున్నను నీవే మాకు రాజువు. సీపే మాకు రతకుడవు. మేము మీ బిడ్డలవంటి 

వారము. కోపమును విసర్జించి తపోవృత్సిలో ఉండు వారము గనుక మేము మమ్ములను 

రహీంచుకొనజాలము. నీవే మమ్ములను రకింపవలయును. 

[అరణ్య మున సైతము రాముని రాజుగా నే భావిం చినారు | 
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తే వయం భవతా రక్షా భవ ద్విషయవాసినః 
నగరస్టో వనస్టోవా త్వంనో రాజా జ నేశ్వరః 1.20 

ఆ రాతి అక్కడ గడపి మరునాడు ఉదయము బుషుల సెలవు కొని నీతా 
రామలక్ముణులు అరణ్యములోనికి నడచినారు. భయంకరము Cl న వ్యా[ఘాది [కూర 

మృగము లుండు కాంతారగర్భము జొెచ్చినారు. 

విరాధ వధ 

భయంకరన్వరూవు డగు రాజును డొకడు వారికి ఎదురె నాడు. యమునికి సాటి 
వచ్చువాడు. మూడు నింవాములను, నాలుగు “పెద్దపులులను, శెండు తోడేళ్లను, పది 
జింకలను, ఒక ఏనుగు శిరస్సును శూలమున (గుచ్చి పట్టుకొని వచ్చుచున్నాడు. సీతా 
రామలజ్ముణులను చూచి వారిమీదికి దుమికి వీశాచేవిని ఎత్తుకొని బాహుమూలమున 
ఇరికించుకొని రామలక్షుణులతో అనుచున్నా డు. 

బిరొధుడు * మీరు జటావల్శ్కలములు ధరించి తాపనులవేషము దాల్చియున్నారు. అడవికి 

పడతిని గూడివచ్చువా రుందురా! మీవలె ధనుర్భాణములు, ఖడ్గములు, ధరించి 
వత్తురా ! మీ [పవర్తనము కేవల థధర్భవిరుద్దముగా నున్నది. నా సంగతి ఎరుగరు 
కాబోలు! నేను బుషుల మాంసమును భతించుచు ఈ అడవిలో సంచరించు 

వాడను, నా వేరు విరాధుడు. ఈ చిన్నది నాకు భార్యగా ఉండదగినది,. నేను 

మిమ్ముల నిద్దరిని చంపి మీర కము పానము చేయుదును. 

సీతాదేవి భయముతో కంపించినది. (శీరామునికి దుఃఖము వచ్చినది. నో రెండి 
పోయినది. 

రాయుడు : అవ్మణా! నా నా సత పొరాధుని చేతిలో చిక్కినది చూచితివా! ఇంతకంశు కష్ట. 
మేమి యుండును. శై కేయి కోరిక ఇప్పుడు పూర్తిగా ఫలించినది. కుమారునికి 
రాజ్య మిప్పించుటతో తృప్తి జెందక మనలను అడవికి పంవు మని వరము కోరు 
కొనుట ఇందుల శే నుమా! కైకేయి ఎంత దూరదృష్టి గలది ! ఆమె సంకల్పము 
ఫలించినది. 

య దభి(పేత మస్మాసు (ప్రియం వరవృతంచ యత్ 

కై కేయ్యాస్తు సుసంవ్టి త్తం కప మదై న లక్ష్మణ, 2.18 

యా నతుష్యతి రాజ్యేన పు శ్రార్దే దీర్హ దర్శినీ 
య యాహం సర్వభూతానాం హితః. ప్రస్థాపితో వనమ్. 2.19 
అద్యేదానీం సకామా సాయా మాతా మమ మధ్యమా 2.20 
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లక్ష్మణా ! సీతను పరపురుషుడు స్పృశించుటకంకు నాకు మరియొక దుఃఖ 

ముండునా ! తండి మరణముగాని. రాజ్య పారణముగాని నా కింతటి దుఃఖము 

కలఠిగింపలేదు, 

పరస్పర్శాత్తు వై దేహ్యా న దుఖతర మస్తీ మే 

పితుర్వియోగా త్పౌమి(తే స్వరాజ్య పహరణా పత్రథా. 2.21 

లక్ష్మణుడు : రామా ! సర్వభూతములకును నీవు నాథుడవు. నీ కింకరుడ నగు నేను ఇచ్చ 

టనే వున్నాను. నీవు అనాధథునివలె పరితపించుట సరికాదు. ఈ రాక్షసుని ఇప్పుడే 

నా బాణాగ్నికి ఆహుతి కావించెదను. (నవ్వుచు, విరాధుని చూచి) విరాధా! 

ఈ అడవిలో. నిర్భయుడ వై తిరుగుచున్నా వే ! ఎవ్వడవు నీవు? 

విరాధుడు : నా సంగతి కేమి లెమ్ము. మీ ెవ్వరో మొదట చెప్పుము. ఎక్కడి కీ [పయాణము? 

రాయుడు : మేము ఇజ్యాకు వంశస్థులము. సదాచారము పాటించి అడవికి వచ్చినవారము. 

నీవీ దండ కారణ్యమునం దుండుటకు కారణ మేమి? 

విరాధుడు : నేను జయుని పుతుడను. మా తల్లిపేరు శత పాద, నా వేరు విరాధుడు. 

నేను [బహ్మవలన ఒక వరము పొందియున్నాను. నాకు ఆయుధములవలన 

మరణము కలుగదు. ఈ అబల నిచ్చట విడిచి పెట్టి మీరు వెంటనే వెళ్ళి పోవుదుశేని 

మీపెకి రాను, 

ఈ మాటలు విన్న రాముడు కోపించి విరాధునిమీద ఏడు బాణములు [పయో 

గించినాడు. విరాధుడు సీతాదేవిని [కింద వదలి శూలమును గైకొని రామలత్మణుల్నపెకి 

వచ్చినాడు. రాముడు రెండు బాణములు వేసి ఆ శూలమును శెండు ముక్కలుగా 

ఖండించినాడు. అంతట, విరాధుడు రామలవ్మణుల నిద్దరను ఎత్తుకొని. అడవిలోనికి 

పోసాగినాడు. 

రాముడు : లక్మణా! ఈ రాక్షసుడు మనల నిట్లు మోనుకొనిపోవుటయు ఒకందుకు మేలే. 

అడవిలో మనకు చారి చూపిన ట్లయినది. 

నీత : (బిగరగా అరచుచు) అయ్యో! ఈ రాకుసుడు వారి నిద్దరను ఎత్తుకొని వెళ్ళు 

చున్నాడే! నేను ఒంటరిగా చిక్కి పులులకు, తోడేళ్ళకు ఆహార మగుదును 

కాబోలు ! ఓ రావసోత్తముడా ! నీకు నమస్కారము. వారిని విడిచిపెట్టి నన్ను 

తీసికొనిపొమ్ము. 

' సీతాదేవి దీనాలాపములను రామలవ్మణులు' విని రోషించి. రాతనుని వెంటనే 

వధింప నిశ్చయించుకొని తమ ఖడ్గములతో వాని "యెడమచేతిని లత్మణుడున్సు, కుడిచే 
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తిని రాముడును ఖండించినారు. విరాధుడు [కింద పడినాడు. రామలక్మణులు వారి 

చేతులతోను కాళ్లతోను వానిని కుమ్మి (తొక్కి, ముద్ద చేసినారు. కాని రాతనుడు' 
లు © 

మరణింపలేదు. 

రాముడు : లక్ష్మణా ! ఈవిధముగా మన మేమిచేసినను ఈ రాతుస్సుడు మరణించునట్టు 

లేదు. ఆయుధములతో తనకు మరణము లేదని రాక్షునుడు చెప్పనే చెప్పినాడు. 

కావున వీనిని గోతిలో పాతి పెట్టుదము. 

ఈ మాటలు వినుటతొడనే విరాధునికి పూర్వజన్మస్మృతి కలిగినది. 

ఎిరొదుణు : రామ్మపభూ ! నన్ను వమింపుము. నా అజ్ఞానము వలన ఇంతకుముందు 

మిమ్ములను గుర్తింపలేకపోయితిని. ఇప్పుడు గుర్తుకు వచ్చినారు. నేనొక 
గంధర్వుడను. నాపేరు తుంబురుడు. కుబేరుని శాపమువలన రాకనుడ నై తిని. 

నన్ను అను[గహింపు మని కుబేరుని వేడుకొనగా “ఏనాడు (శ్రీరాముడు నిన్ను 
వధించునో ఆనాడు నీకు శాపవిమోచనము కలుగును” అని కుబేరుడు చెప్పి 

యున్నాడు. రామా! నీ అను[గహమువలన నా శాపము తీరిపోయినది. మీకు 
మంగళ మగునుగాక ! ఇక్కడికి ఒకటిన్నర యోజనము దూరమున శరభంగ 

మహాముని ఆ[శమ మున్నది. ఆ బుషి ధర్మాత్ముడు - వారి దర్శనమున మీకు 

మేలు చేకూరును. ఒక పల్లము (తవ్వి నన్ను అందులో పాతి వెట్టుడు. రాకనుల 
కశిబరములు సమాధి చేయువారికి వుణంలోకనములు కలుగును. ఫ్రీ 

లక్షుణుడు పల్లము (తవ్వినాడు. రామలవ్మణులు విరాధుని శరీరమును అందులో 

పాతి పెట్ట పూడ్చినారు. విరాధుడు స్వర్గమునకు పోయినాడు. 

రామలవ్మణులు సీతానమేతు ల [ప్రయాణము సాగించినారు. 

[రాబోవు విషయములు ఈ ఘట్టమున . నూచితము లై నవి, అడవిలో అడుగు వెట్టి 
పెట్టకమును పే విరాధుడు సీశాదేవిని “స్పృశించి హాతు డైనాడు. రావణుడు కూడ అశు 

య 

అయినాడు. ] 

భీమబలు డైన విరాధుని వధించి (శ్రీరాముడు సీతాదేవిని కవుగిలించుకొన్నా డు. 
(ప్రయాణము సాగుచున్నది. రాముడు లవ్మణునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : లక్ష్మణా ! ఈ అరణ్యము అపాయముల నిలయముగా నున్నది. మనము 

త్వరగా శరభంగా[ళమమునకు వెళ్లుట మేలు. 



సీతారామలక్ష్మణులు అత్రిమహాముని ఆశ్రమమునకు పోవుట ai 

నేను అరణ్యమునకు బయలుదేరినప్పుడు మా అత్తగారుకూడ పాతి వత్యమును 

గూర్చి ఉపదేశించియున్నారు. ఆ మాటలను నేను మరచిపోలేదు, 
గ 

[ఇక్క_డకూడ, అనసూయా చేవి సీతాభేవికి అత్తగారి స్థానములో నే ఉన్నదను విష 
యము గమనింపదగియున్నది. అతిమహోముని (శ్రీరాముని తన కుమారునివలె ఆదరించి 

నాడు. అననూయను నిశ్చేశించి “మీ తల్లివంటిది” అని (క్రీరామునితో చెప్పినారు. కావున 
య ౧ 

అనసూయ సీతాదేవికి అత్తగారి స్థానమున ఉన్నట్లు సూచిత మైనది. కౌసల్య అనసూయవంటి 

దనియు ధ్వనించుచున్నది.” 

_ పాణిపదాన సమయమున అగ్నిసన్నిధిలో మా తల్లిగారు నాకు ఉపదేశించిన 

పాతి వత్య ధర్మములను నేను జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొనియున్నాను. సావిత్రీదేవి పతి 

శు శుంషచేసి స్వర్గమును జయించినదిగదా ! పూజ్యరాల వగు నీవునై తము పతిశు[శూవ 

ఫలముగా స్వర్గమును పొందగలవు. 

అననూయ : (ఆనందపరవశయై సీతాదేవిని మూర్కొని)ి సీతా! నీ చక్కని పలుకులు 
నా కెంతో ఆనందమును కలిగించినవి. నాయొద్ద ఎంతో తపోధనము కలదు. 

నీకు కావలసినదానిని కోరుకొనుము. (పసాదించెదను. 

నీత: (చిలునవ్వుతో) నీ (పీతివాక్కులే చాలును. నాకన్నియు [పసాదించినళ్లే 
అయినది. 

ఈ మాటలు విన్న. అనసూయాదేవికి సీతాదేవి మీద మరింత |పీతి కలిగినది, 

అననూయ : సీతా! నీమీద నాకు ఎక్కువ పీతి కలిగినది. నిన్ను సత్కరింప గోరు 

చున్నాను. ఇవిగో చూడుము. దివ్యమైన ఈ పుష్పమాలికలు, వస్త్రములు, 

ఆభరణములు, అంగరాగము, పరిమళ గంధము, వీని నన్నింటిని స్వీకరింపుము. 

ఏని కాంతి ఎన్నటికిని తరుగునదికాదు. ఇవి నీ సౌందర్భమునకు మెరుగుపెట్ట 
గలవు. నీవీ అంగరాగము నలందుకొందువెని లక్ష్మీ దేవి విష్ణు దేవుని రంజింప 

ఊేయునట్టు నీవు నీ భర్తను సంతోష పెట్టగలవు. 

అనసూయాదేవి ఇంత |పీతితో ఇచ్చినదికావున సీతాదేవి ఈ [ప్రీతిడానమును 

స్వీకరించినది. అనసూయా దేవికి నమస్కరించినది. 

అననూయ : సీతా 1! నీ స్వయంవరమును గురించి మున్ను వినియున్నాను, అయినను 

నీవు చెప్పగా వినగోరుచున్నాను. చెప్పుము, 
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నీత: మిథిలాధిపతి మైన జనకమహారాజు యజ్ఞము చేయుటకు భూమిని దున్ను 

చుండగా, నేను భూమినుండి ఉద్భవించి జనకునికి కొమారిశ నైతిని. నాతల్లి 

దం(డ్రులు నన్ను [పతితో వెంచినారు. నాకు సెండ్రివయస్సు వచ్చినది. నన్ను 

చూచి మా తండి దుఃఖపడి విత్తనాశనము నొందిన దరిదునివలె దీనుడై నాడు. 

వివాహా యోగ్యురాళై న పుత్రిక అవివాహితగా ఇంటనుండుట తల్లిదండ్రుల 

కెంతో కష్టము గదా! అట్టివారు సరివారిలోనేగాక తక్కువవారిలో కూడ 
అవమాన పడుదురు. కన్య తండి ఇం|దుని యంతటివాడ నను ఇట్ట అవనూనము 

తప్పదు. అట్టి తిరస్కారము తనకు శ్రీఘముగచనే కలుగనున్న దని [గహించి, 

సర్వదా దుఃఖ నిమగ్నుడై, నము[దమున వడినవాడు దరిజేరుటకు తెప్ప లేక 

అవస్థపడునట్లు, మా తండి చింతా కాంతు డ్రై యుండినాడు, 

పతి సంయోగ సులభం వయోదృష్ట్వాతు మేపితా 
చింతా మభ్యగమద్దినో వి త్తనాశాదివా ధనః 118.34 

సద్భశా చ్చాపకృష్టాచ్చ లోకే కన్యాపితా జనాత్ 

ప్రధర్షణా మవాప్నోతి శశ్రేణాపి సమో భువి 118.85: 

తాంధరణా మదూరసాం దృవ్వాచాత్య్మని పారివః 
ల (a యు @ 

చింతార్లవ గతః పారం నానసొ దాష్టవో యథా 118.36 

నేనేమో అయోనిజ నై తిని, నాకు తగిన వరు డెవ్యడును కానరాలేదు. ఆ 

తరువాత మా తండి స్వయంవరము వాటించినాడు, మా ఇంట శివధను న్ఫున్నది. 

ఆ ధనుస్సును ఎక్కుపెట్టి పీర్యశుల్కము నిచ్చువానికి నన్నిచ్చి పెండ్లి చేయునట్లు 

చాటించినాడు. అనేక రాజులు వచ్చినారు. కాని ఒక్కలై నను ఆ ధనుస్సును కదలించ 

'లేకపోయినారు. ఆ ధనుస్సు ఎంతోబరువు, కదలింపజాలనివారు ఎక్కు. వెట్టగలరా | 

వచ్చినవా రందరు ఆ ధనున్సునకు ఒక నమస్కారము చేసి పోవుచుండినారు. 

ఇట్లుండగా దీర్గ కాలమునకు ధర్మాత్ముడైన విశ్వామి[ తుడు రామలవ్మణు 

లను వెంటబెట్టుకొని మా తం|డి చేయుచుండిన యజ్ఞమును చూడవచ్చినాడు. విఇ%ా 

మి[తుడు రామలవ్మణులను మా తం|డికి పరిచయము చేని “వీరు దశరథమవోరాజు 

పుత్రులు. మీ యొద్దనున్న శివభనుస్సును సందర్శించు కుతూవాలముతో వచ్చి 

యున్నారు” అని చెప్పినాడు. అంతట, మాతండి, ధనుస్సును శెప్పించినాడుః 

రాముడు ఆ ధనుస్సును చేతికి తీసికొని ఒకతణమున ఎక్కుపెట్టి పూరించినాడుః 

ఆ యాకర్షణ వగమునకు శివధనుస్సు విరిగి రెండుముక్క _లెనది. పిడుగువంటి కబ్దము 

వినిపించినది. 
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అంతటితో నా తండిని పీడించుచుండిన దిగులు తీరిపోయినది. వెంటనే నన్ను 

రామున కిచ్చుటకు సంకల్పించి మాతం[డి జలకలశమును చేతికి తీసికొన్నాడు. 

అప్పుడు రాము జేమన్నాడో తెలియునా! “మా తండ్రి అభిపాయము అెలిసికొనక 

చేను అంగీకరింపను” అన్నాడు. 

తతోఒహం౦ త త్రరామాయ పిత్రా సత్యాభిసంధినా 

నిశ్చితా దాతు ముద్యమ్య జలభాజన ము త్రమమీ 118.50 

దీయమానాం నతు తదా (ప్రతిజగాహ రాఘవః 

ఆవిజ్ఞాయ పితుశ్ళంద మయోఢ్యాధిపతేః ప్రథోః 118.51 

అప్పుడు మా మామగారిని పిలిపించి నన్ను రాముని కిచ్చి పెండ్రి చేసినారు. ఇదీ 

నా స్వయంవరకథ. ఈ విధముగా నేను వీరశేష్టుడెన. (శ్రీరామునికి భార్య నైతిని. 

నేను ధర్మమార్గము ననుసరించుచు నాభ ర్తయందు మిక్కిలి అనురాగము కలిగి 

యున్నాను. 

ఏవం దత్వాస్మి రామాయ తదా తస్మిన్ స్వయంవరే 

అనురక్తాస్మి ధర్మేణ పతిం వీర్యవతాం వరమ్ 118.54 

అనోనూయ : (సీతాదేవిని కవుగిలించుకొని) సీతం! స్వయంవర కథను ఎంత చక్కగా 

చెప్పితివి ! నీ పలుకులు ఎంతో మధురముగా నున్నవి. నాకు మిక్కిలి సంతోష 

మైనది. ఇప్పుడు చీకటిపడుచున్నది. నీవిక రాముని యొద్దకు పొమ్ము. ఎల్లప్పుడును 

రాముని అనుసరించి యుండుము. 

గమ్యతా మనుజానామి రామ స్యానుచరీభవ 

కథయం త్యాహి మధురం త్వయాహం పరితోషితా 119.10 

సీతా ! నిన్ను చూడచూడ నాకు సంతోష మెక్కువయగుచున్నది. నా యెదుట 

అలంకరించుకొనుము. నేను చూచి ఆనందింతును. 

సీతాదేవి చక్కగా అలంకరించుకొని అననూయాదేవికి నమస్కరించి ఆమె 

మంగళాశీస్సులను బడసి రామునియొద్దకు వెళ్ళినది. 

ఇట్టి అలంకారముతో తనచెంతకు వచ్చిన సీశాదేవినిచూచి 1కీరాముడు మిక్కిలి 

నంతోషించినాడు. అననూయాబేవి తనకు ప్రసాదించిన [పితిదానమును గూర్చియు 

ఆమె తనతో జరిపిన సంభాషణమును .గురించియు సీతా దేవి (శీరామునితో చెప్పినది. 

ఈ లోకమున దుర్గభమైన సత్కారము సీతాదేవికి లభ్యమైన దని రామలవ్మణులు 

నంతోషించినారు. 
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ఆ రా|తియంతయు ఆ[శమములోని బుషులతో గడపి ఉదయమున బుషుల 

"యొద్ద సెలవు గై కొనుటకు వెళ్ళినారు. 

మువులు : రామా ! ఈ మహోరణ్యమున [కూరరావసులు నానా రూపములతో చరించు 

చున్నారు. మనుష్యులను భతీంచువారు, ర_క్షమునే ఆహారముగా గలవారు 

అనేకు లున్నారు. [కూరమృగములు సైతము లెక్క_లేక ఉన్నవి. మునులు 

కొంచెము వమరియున్నను రాతసులు వారిని వధించి భటీంచుచుందురు. మీరు 

సర్వదా జాగరూకుల్రై యుండవలయును. 

రామా! ఇదిగో ! ఇదియే అరణ్యనులోనికి మార్గము. అడవినుండి ఫలపుష్పము 

లను కొనివచ్చుటకు మహర్షులు ఈ మార్గమున నే వెళ్ళుచుందురు. మీరుకూడ ఆ దారి 

ననుసరించి నడచుటయే మంచిది. 

"వుహారులు నడచిన మారము ననుసరించుటవలన గొప్ప ఫలవాప్తి కలుగును 
_మ ర్ల ఎ ఇలి(బాషు 

య 

ఏషపంథా మహార్షీణాం ఫలా న్యాహరతాం వనే 

అనేన వనే దుర్గం గంతుం రాఘవ తే క్షమమ్, 119.21 

మునులు కావించిన మంగళాచరణము కొని | శ్రీరాముడు సీతాలకుణ 

సమేతుడై. సూర్యుడు మేఘమండలమున |ప్రవేశించునట్టు అరణ్యమున |పవేశించినాడు. 

[రాముడు సూర్యునివల్తే నడచుచుండగా సీశాడేవి ఛాయాదేవివలె రాముని అను 

సరించినది. “ఛాయేవాను గతానదా” అని చెప్పిగదా జనకుడు సీతాదేవిని (శ్రీరాముని కిచ్చి 

కన్యాదానము చేసినాడు |] 

ఇతీవతై 8 ప్రాంజలిభి స్తపస్విభి 

శ జన అఆ అల 

రివటై! కృత ః స్వస్త్వయనః పరంతపః 

వనం సభార్యః ప్రవివేశ రాఘవ 

స్పలక్మణ స్ఫూర్య ఇవా[భ్రమండలమ్. 119.22 

ఓ౦తత్పత్ . 
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కనబడుటలేదు. ఉత్సవములు లేవు. పట్టణకాంతినైతము రామునివెంట 
అరణ్యమునకు పోయినను తోచుచున్నది. (శ్రీరాముడు మరల వచ్చి ఈ 
అయోధ్యకు వెలుగు నెప్పు డిచ్చునో గదా! 

బహిర్యాత్రాం న గచ్చంతి చిత్రమాల్యధరా నరాః 

నోత్సవాస్సం [ప్రవర్త రంతే రామళోకార్ది తే పురే 114.26 

సహ నూనం మమ భాత్రా పురస్యాస్య ద్యుతిర్గతా 

నహి రాజ త్యయోధ్యేయం నాసారేవార్దునీ క్షపా 114.27 

కదా నుఖలుమే (భ్రాతా మహోత్సవ ఇవాగతః 

జనయిష్య త్యయోధ్యాయాం హర్షం (గ్రీష్మ ఇవాంబుదః 114.28 

ఈవిధముగా విలపించుచు భరతుడు దశరథుని భవనమునకు వెళ్లి తల్గులను 
అచ్చట దింపి వసిష్టునితో అనుచున్నాడు. 

భరతుడు : గురువర్యా ! నేనిప్పుడె నంది| గామమునకు వెళ్లుచున్నాను. రాముని బాసిన 

"దుఃఖమును సహింపుచు రాముని రాక నిరీకించుచు అక్కడనే నివసించెదను. 

వోనీష్టుడు : భరతా! నీవు చెప్పినశ్లు కానిమ్ము. 

పాదుకా. పట్టాఖి శే ఇక ము 

భరత శతుఘ్నులు రథము నారోహించినారు. భరతుడు రామ పాదుకలను 
శిరసా వహించి నంద్మిగామమునకు వెళ్లి రథము దిగి వసిష్టునితో అనుచున్నాడు. 

భరతుడు : (శ్రీరాముడు నాకు న్యాసముగా ఇచ్చిన ఈ రాజ్యమును ఈ రామ పాదుకలే 

రకించుగాక. ఈ పాదుకలకే శ్వతచ్చత్రమును పట్టింపుడు. ఇవి శ్రీరాముని 
పాదములనియే భావింపదగియున్న వి. ఈ పాదుకలు రాజ్యమును రజింపగలవు, 

ఏత ద్రాజ్యం మమ (భా(త్రా దత్తం సన్న్యాస వ త్స్యయమ్. 

' యోగకేమ వహేచే మే పాదుకే హీమభూషి తే 115.14 

ఛత్రం ధారయత క్షిప్ర మార్యపాదా విమొ మతౌ 
ఆభ్యాం రాజ్యే స్టితో ధర్మః పాదుకాభ్యాం గురో ర్మమ 115.16 

(శ్రీరాముడు నాయొద్ద చాచియుంచిన ఈ రాజ్యమును రాముడు మరలివచ్చు 
వరకును పాలింతును. |శీరాముడు వచ్చిన కణమే ఈ పాదుకలను |శ్రీరాముని పాదము 
లకు నేను స్వయముగా తొడిగి పాదుకలతో కూడిన రామ పాదముల దర్శనము . 
చేసికొనగలను. 
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&(పం సంయోజయిత్వాతు రాఘవస్య పృనస్ప్వ్వయమ్ 

చరణౌ తొతు రామస్య |ద్రక్యిమి సహపాదుకౌ _ 115.18 

అంతటితో ఈ భారమును వదిలించుకొని రాముని సేవ చేయుచుందును. 

(శ్రీరామునికి రాజ్యము సమర్పించి నా పాపమును పోగొట్టుకొ నెదను. |శీం?ముడు వచ్చి 

పట్టాభిషేకము చేసికొని (పజలను సంతోష పెట్టునేని ఈ రాజ్యభోగమునకు నాలుగింత 

లుగా నాకు సంతోషమును కీర్మియును లభింపగలవు. 

అభిషి కేతు కాకుశ్సే (ప్రహృష్ట ముదితే జనే 
చ థి ల 

(ప్రీతిర్మమ యశ శ్ర్చైవ భవే (ద్రొజ్యా చ్చతుర్గుణమ్ 115.21 

(భరతుని వాక్కు ఫలించినది. భరతుని కీర్తి ఈనాటికిని దేదీహ్యమానముగా వెలుగు 
చున్నది. ఇకమీదకూడ అశ్లే శాశ్వతముగా వెలుగగలదు | 

భరతుడు జటావల్కములు ధరించి మునివల నంది గామమున నివసించుచు 

రాముని రాకకు ఎదురుచూచుచున్నాడు. [శ్రీరామ పాదుకలకు పట్టాభిషేకము చేసి 

రాజ్య కార్యములను పాదుకలకు నివేదించుచు, పాదుకలకు నేవచేయుచు, సామంతులు 
తెచ్చిన కానుకలను మొదట పాదుకలకు సమర్పించుచు రాజ్య భార మును రామ పాదు 

కలమీద మోపి భరతుడు రాజ్యమును పాలించుచున్నాడు. 

పాదుకే త్యభిషిచ్యాథ నందిగామేఒవస త్తదా 

భరత శాసనం సర్వం పాదుకాభ్యాం న్యవేదయత్, 115.25 

తతస్తు భరత |శ్రీమా నభిషిచ్యార్యపాదు కే 
తదధీన స్తదా రాజ్యం కారయామాస సర్వదా. 115.26 

తథాహి యత్కార్య ముపైతికించి 

దుపాయనం చోపహృతం మహార్హ్మమ్ 

స పాదుకాభ్యాం [పథమం నివేద్య 

చకార పళ్చాదృరతో యథావత్. 115.27 
తి 

శ్రీరాముడు చితకూటమునుండి వెడలుట 

చితకూటపర్వతము చెంత రాముని ఆశయించుకొని కొందరు బుషు లున్నారు. 
భరతుడు వచ్చి వెళ్లి నపిదవ వారందరు ఆ యా(శ్రమమును వదలిపెట్టి మరియొక ఆ|శమను 
నకు వెళ్ళదలచినట్లు కనబడినది. వారు రాముని వేలుపెట్టి చూపించుట, గుసగుసలాడు 
కొనుట, భయపడినట్టు ముఖములు పెట్టుట, ఇవన్నియు ఏల చేయుచున్నారో తెలియక 
(శ్రీరాముడు నులపతీ బైన బుషితో అనుచున్నాడు. 
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రాముడు : స్వామీ! మీ బాధ ఏమిటి ?'నా తమ్ముడుగాని నా భార్యగాని మీపట్ల అపరాధ 
మేమెనను చేసిరా ? 

వలవతి : నాయనా! అట్టి కేమియు లేదు. మంగళస్వరూపిణియగు నీతా దేవి అధర్మముగా 
(పవర్తించునా ! అందులో బుషులపట్ల ! 

కుతః కల్యాణసత్త్వాయాః కల్యాణాభిరతే స్తథా 
చలనం తాత వై దేహ్యా స్తపస్విషు విశేషతః. 116.9 

'రాతసులవలన మాకు విశేషముగా బాధలు కలుగుచున్నవి. రావణుని తమ్ముడు 

ఖరు డను రాకను డొక డున్నాడు. వాడు అతికూరుడు. మనుష్యులను వధించి భతించు 

వాడు. వాడు మా తపస్సులకు భంగము కలిగించుచున్నాడు. మమ్ములను అనేక విధ 

ములుగా చాధించుచున్నాడు. ని విచ్చటికి వచ్చినది మొదలు ఆ రావనునిబాధ ఎక్కు 

వెనది. మా వారిని కొంత మందిని వధించినాడు. కావున మేము వేరొక [వచదేశమునకు 
వెళ్లుట కెమకర మని ఆలోచించుచున్నాము. ఖరుడు నిన్ను సైతము బాధ పెట్టగలడు. 

నీ కిష్టమైన యెడల మీరుకూడ మాతో రావచ్చును. 

రాముడు బుషులకు కొంత ధైర్యము చెప్పినాడు, కాని వారందరు ఇంకొక 

ఆశమమునకు వెళ్ళిపోయినారు. 

తరువాత రాముడుకూడ ఆలోచించినాడు. “ఇక్కుడనున్న యెడల భరతుడు 

తల్లులు, (ప్రజలు, అందరు జ్ఞప్తికి వచ్చుచుందురు. అదిగాక, భరతుని ఏనుగులు, గుట్ట 

ములు, ఆళమ[పదెళమును [తొక్కి పాడుచేసినవి. కావున మరియొక ఆ|శమమునకు 

వెళ్లుటయే మేలు” అని నిశ్చయించుకున్నాడు, 

సీతారామలక్మణులు అత్రిమహాముని ఆశమమునకు పోవుట 

సీతారామలకుణులు బయలు దేరి అత్రిమహాముని ఆ|శమమునకు వెళ్ళి మహో 

మునికి నమస్కరించినారు. అత్రిమహాముని (శ్రీరాముని తన కుమారునివలె ఆదరించి 

నాడు. ఆ మహామునియు ఆయన భార్య యెన అననూయాదేనియును సీతారామ 

లవ్మణులను సత్కరించినారు. 

అతి: సీతా! అనసూయకు నమస్కరింపుము. అననూయ మహ_త్తమును గురించి 

వినుము. పూర్వము పది సంవత్సరములు వర్త ములేక జామము సంభవించినప్పుడు 

ఈమ ఫలమూలములను సృజించి బుషుల కిచ్చి గంగానదినికూడ (ప్రవహింప 

చేసినది. పదివేల సంవత్సరములు ఉ|గతపస్సు చేసిన పుణ్యురాలు. ఒకప్పుడు 
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దేవకార్యమున కై పది రాాతులను ఒక్క రాతిగా చేసిన మవో [పభావురాలు. 

రామా! అననూయ నీకు తల్లివంటిది. కోపమును జయించిన సాధ్వి. సర్వ 

భూతములు నమస్కరింపదగినది. ఆమె కావించిన మహాశత్యార్యములను బట్టి 

ఆమెకు 'అననూయి' అను పేరు వచ్చినది. 

రాముడు: పీతా! విన్నావా మహార్షి మాటలు! నీ (శయన్సుకొరకు ఆ మవోమహు 

రాలిని సేవింపుము. 

సీతాదేవి అననూయకు [పదడిణము చేసి నమస్కరించి కేమము నడిగినది. 

అననూయ : సీతా! నిన్నుచూచి మిక్కిలి సంతోషమైనది. నీ భాగ్యమే భాగ్యము. నీవు 
ధర్మము ననుసరించి నడచుచున్నావు. భోగములను, బంధువులను, వదలి భర్త. 

వెంట అరణ్యమునకు వచ్చుట గొప్ప సంగతి. భర్త నగరస్థుడెనను, వనస్థు 

డై నను, పాపియైనను, శుథుడైనను, ఎట్టి వాడైనను భర్తను |పీతితో 

సెవించు భార్య ఉత్తమ లోకములను పొందగలదు. దుష్ట వనితలకు ఈ ధర్మ 

సూవ్మము తెలియక ఈ లోకమున నిందలపాలై, మరణించిన పిదప నరకము 

నకు పోవుదురు. మంచి చెడ్డలను |గహించిన నీవంటి పతి వతలు సద్గతి పొంద 

గలరు. నీవు ఇప్పుడున్న స్త ఎల్లప్పుడును భర్తకు నహధర్మణారిణివిగా నుండుము. 

నీకు కీర్తియును, ధర్మఫలమును లభించును. 

త దేవమేనం త్వ మనువతాసతీ 

పతివ్రతానాం సమయానువ ర్హినీ 

భవస్వ భర్తు స్పహధర్మచారిణీ 

యశశ్చ ధర్మంచ తత స్పమాప్ప్యసి | 117.28 

fy. అధ రి క : ద శూ . § సల్ : పూజ్యూరా లవగు నీవు ఇట్టుప దేశించుటలో ఆశ్చర్య మేమున్నది ! (గ్ర్రకి భర్తయే 

దైవ మని నేనుకూడ ఎరిగియున్నాను. నా భర్త ఆచారహీనుడై నను నేను 

పతి సేవ చేయవలసియుండగా రామునివంటి భర్తను సెవింపకుందునా ! రాముడు 

సుగుణముల గని. సర్వభూతములయందును దయగలవాడు. జితేంద్రియుడు. 

సర మెన అనురాగము గలవాడు. ధర్మాత్ముడు - తలి దం|డులవలె [పయుడు.. 
థి 6 య 

భవేదృర్తా మ మార్యే వృత్త వర్ణితః 
పచర్యవ్య _స్తథాప్యేష మయా భ వేత్ 118.3 

కింపునర్యో గుణళ్లాఘ్య స్సాను[కోశో జితేంద్రియః 

స్థిరానురాగో ధర్మాత్మా మాతృవ త్చితృవ (త్చీయః 118.4 
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శరభంగాగశ్రమము 
ముగ్గురు (పయాణముచేసి శరభంగా శమమును సమీపించినారు. 'దేవేందుడు 

దేవతలతో కూడివచ్చి శరభంగమపహోమునితో సంభాషించుట రాముడు దూరము 
నుండి చూచి లకణునితో అనుచున్నాడు. 

రాయుడు: (ఇందుని రథమును చూపించి) లక్షణా ! అటు చూడుము. ఇం|దుడు దేవత 

లనుగూడి ఆశ్రమమునకు వచ్చిన ట్లున్నది. సీతయును, ' నీవును ఒక్కతణ 

మిక్కడనే యుండుడు. నేను వెళ్ళి ఆ విషయము శెలిసికొని వచ్చెదను, 

రాముడు వచ్చుట చూచి ఇం|దుడు శరభంగునితో రహాన్యముగా “రాముడు 

వచ్చుచున్నాడు. వని పూర్తియగుటకు ముందు నే నతనితో మాటలాడకూడదు. పని 

అయిన వెంటనే రాముని దర్శనము చేసికొందును” అని స్వర్గమున కరిగినాడు. 

రాముడు సితాలవ్మణ సమేతుడై. వచ్చి ఆ[శమమున (పవేశించినాడు. మునికి 

ముగ్గురు నమస్కరించి వారి ఆతిథ్యము స్పీకక్తీత్రచినారు. 

రాయుడు : మునీం దా ! మీతో మాటలాడి వెళ్ళినది ఇందదుడేనా ? 

భరభంగుడు : అవును, ఇం|దుడే. నన్ను |బహ్మలోక మునకు తీనికొనిపోవుట్నక్తె వచ్చినాడు, 

కాని నీవంటి అతిథి ఆశ్రమమునకు విచ్చేయు సమయమున నేను వెళ్ళుట నరికా 

దని ఇందే యున్నాను. నీ దర్శనము చేసికొనిన తరువాత |బవ్మాలోకమునకు 
వెళ్ళదలచితిని. రామా! నా తపస్సుచే |బహ్మలోకమును, న్వర్గమును, ఇతర 

పుణ్యలోక ములను ఆర్టింపగలిగితిని. వానిని నీకు సమర్పించెదను - |గహింపుము. 

రాముడు : స్వామీ! నేనే సమ స్తలోకములను సంపాదించుకొందును. మీరు .నా కొక్క 

సహాయము మాతము చేసిన చాలును. ఈ అరణ్యమున మేము నివసించుటకు 

తగిన |పదేశమును నిష్టైశింపగోరుచున్నాను. 

అహ మేవాహరిష్యామి సర్వలోకా న్మహామునే 
ఆవాసం త్వహ మిచ్చామి ప్రదిష్ట మిహ కాననే ర్ర్8ి8ీ 

లరభంగుడు : నాయనా ! ఇక్కడికి సమీపముననే సుతీక్తుని ఆశ్రమ మున్నది. అచ్చటికి 

వెళ్ళి వారిని అడిగిన యొడల మీకు అనుకూలమైన [పచేశమును చూపగలరు. ఈ 

యేటిగట్టుననే పోవుదుశేని మీకు సుతీక్టుని ఆశమము కానవచ్చును. మీరు 

ఇప్పుడే పోవలదు. నేను నాదేహమును విసర్టించుట చూచి వెళ్ళుదురుగాక,. 
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మం|త్రవిదుడైన శరభంగుడు అగ్నిహోే|తమును |పజ్వరిల్ల బేసి అగ్ని[ ప్రవేశము. 
చేసినాడు. సీతారామలవ్మణులు ఈ దృశ్యమును చూచి ఆశ్చర్యపడినారు. శరభంగుని 

శరీరము దగ్గమైపోయినది. కొంత సేపటికి యావనరూపముతో గొప్ప శేజస్సుతో అగ్నిలో 

నుండి వెలుపలికివచ్చి శరభంగుడు [బహ్మలోకమున కరిగినాడు. 

[అయోధ్యలో ఇట్టి చితము కనబడునా [] 

(శీరాముడు బుషులకు అభయ మిచ్చుట 

శరభంగుడు దివంగతు డై నపిదప బుషు లందరు గుంపుకూడి రాముని సన్నిధికి 

వచ్చినారు. ఇవ ఖాననులు, వాలఖిల్యులు, సం పవాళులు, సూర్యచంద్రుల కిరణములు 

మాతమే ఆహారముగా గలవారు, ప్యతాహారులు, కంఠమువరకు నీటిలో మునిగి 

యుండువారు, జలావోరులు, వాయుభతులు, ఆకాశమున నిలిచియుండగలిగిన వారు, 

ఇట్లు అనేక విధములుగా తపమాచరించు మునులు (శ్రీరాముని సన్నిధికి వచ్చినారు. 

మువులు : రామా! ఈ భూమండలమునకు నీవు నాథుడవు.. ధర్మవే_త్తవు. నీ పితృభక్తి 

నీ సత్యము, నీ కీర్తి ముల్లోకములలో (ప్రసిద్ధి కెక్కినవి. ఒక సంగతి నీతో మనవి 

చేసికొనుటకు వచ్చియున్నాము. కమింపుము. రాజు [పజలను రకింపవలయును. 

(పజల యొద్ద ఆటువభాగము (ఆదాయములో) పన్ను తీసికొని (పజలను రతిం 

పని రాజును అధర్మము ఆవరించును. 

అధర్మస్తు మహాం స్తాత భవే త్తస్య మహీపతేః 
యో హరే. దృలిషడ్భాగం న చ రక్షతి పుత్రవత్ 6.1} 

[పజలను రకించు రాజు ఈ లోకమున కీర్తి పొంది, పిదప వుత్తమలోకములను 

పొంచగలడు. రాజు మునులను సె తము రకింపవలయును. “మునులు పన్నులు చెల్లిం 

పరుగచా. వారిని గురించిన బాధ్యత రాజు కెక్కడిది ?ొ అని తలపరాదు. మునులు. 

తపస్సుచేసి ఆర్జించిన ధర్శఫలములో నాలుగవభాగము రాజునకు చెందును. 

యః.కరోతి పరంధర్మం ముని ర్మూలఫలాశనః 

తత్ర రాజ్ఞ శృతుర్భాగః ప్రజా ధర్మేణ రక్షితః. 6.14 

రామా! నీవు నాథుడవుగా నుండియు ఈ వానృప్రస్థు లందరు అనాథులవలె 
రాకుసులచే వధింపబడుచున్నారు. ఇదిగో ! ఇటు వచ్చి చూడుము. రాకసులచే వధింప 

బడిన మునుల కేబరములు లెక్కలేక పడియున్నవి. ఇచ్చటనే కాదు-పంపాసరన్సు. 
చెంతగాని, మంచాకినీ తీరమునగాని, చిత్రకూటపర్వత |పొంతమునగాని, ఎక్కడచూచి' 
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నను ఇశ్లే యున్నది. ఈ రాక్షసుల బాధ దుర్భరముగా నున్నది. మేము నిన్ను శరణు 

వేడుచున్నాము. నీవుతప్ప మాకు వేరుగతిలేదు. ఈ రాకసుల బాధ నిర్మూలించి మమ్ము 

రకీంపుము. ' 

రాముడు : బుషులారా ! మీరు నన్ను ఆజ్ఞాపింపదగినవారుగాని _వేడుకొనవలసిన వారు 

కారు. మీ బాధ తప్పక తీర్చెదను. నేను తం|డి ఆజ్ఞను పాలించుట్నక్ర అరణ్యము 

నకు నాపనికొరకే వచ్చినను మీకు వాటిల్లిన రాతసబాధ నివారించుటకుకూడ 

వచ్చిన ట్లయినది. కావున నా కీ వనవాసము తలవని తలంపుగా మహా ఫలవంత 

మయినది. 

నైవ మర్హ్మథ మాం వకు మాజ్జ్ఞాప్యోహం తపస్వినామ్ 

కేవ లే నాత్మకా ర్యేణ (పవేష్టవ్యం మయా వనమ్. 6.22 

విప్రకారమపా(క్రష్ణుం రాక్షసై రృవతా మిమమ్ 

పితుస్తు నిర్దేశకరః ప్రవిష్టోహ మిదం వనమ్. 6.23 

భవతా మర్దసిద్ధ్యర్థ మాగతోహం యదృచ్చయా 

తస్య మేఒయం వనే వాసో భవిష్యతి మహాఫలః 6.24 

నేను, నాతమ్ముడు మీ ళ్యతువులై న రాతుసులను తప్పక వధింతుము. మీరు 

నిర్భయముగా నుండుడు. 

సుతీక్ళ మహాముని ఆశ్రమము 

రాముడు. బుషులకు అభయ మిచ్చినాడు. ఆ తరువాత సీతారామలక్ష్మణులు 

సుతీక్ష మహాముని ఆ|శ్రమమునకు [ప్రయాణ మైనారు. మునులుకూడ వారివెంట కదిలి 

నారు. నదులు, పర్వతములు, అడవులు దాటి సుతిత్ల మవోముని ఆశమమునకు 

వచ్చినారు. 

రాముడు : (మునికి నమస్కరించి) మహర్షీ ! నేను రాముడను. మీ దర్శనమునకై 

వచ్చితిని. నన్ను ఆళీర్వదింపుడు. 

రొమోఒహమస్మి భగవన్ భవంతం (ద్రష్టు మాగతః 

త్వం మాఒభివద ధర్మజ్ఞ మహర్షే సత్యవిక్రమ.. 7.6 

నులీక్టముణి : (రాముని కవుగిలించుకొని) రామా! వచ్చితివా నాయనా! చేను నీకొర కే 

నిరీకించుచున్నాను. నీవు చితకూటమునకు వచ్చినట్టు విన్నాను. నీ శుభదర్శ 

నము కోరి స్వర్గమునకు పోవుట మాని ఇందే యున్నాను. నీ రాకవలన 
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ఈ యా|శమము సనాథమయినది. ఇందు డిచ్చటికి వచ్చి, నా తపన్సుచే నేను. 
మ_స్త లోకములను జయించితి నని చెప్పినాడు. నీకు ఆ లోకముల నిచ్చెదను, 

స్వీకరింపుము. నీ భార్యతోను లవ్మణునితోను, ఆ లోకములలో వోయిగా 

విహరింపవచ్చును. 

రాము : మహర్షీ ! ఆలోకము లన్నిటిని నేనే ఆర్జించుకొనియెదను. ఈ యరణ్యమున 
వాసయోగ్యమైన [ప్రదేశమును చూపింతురేని అదియే చాలును. 

నుకీళ్లడు : మా ఆ[్రమవచేశము మంచిదే. ఇచ్చట ఫలమూలములకు కొరతలేదు. 
ఎందరో బుషులు ఇం దున్నారు. అన్ని వసతులు అనుకూలముగనే యున్నవి. 

కాని ఒక్కచిక్కుమా[తము కలదు. అడవిమృగములు నిర్భయముగా చరించుచు 

బుషులకు బాధ కలిగించుచుండును. అది ఒక్కో_కు దోవము, 

రాముడు : నేనిచ్చట వసింతునెని మృగములు వచ్చినప్పుడు వానిని ' నా బాణములతో 
వధింతును. ఆశమమున మృగముల చంపిన యెడల 'మీకు కోపము కలుగ 

వచ్చును. అంతకంకు కష్టము నాకు మరియొకటి యుండదు. కావున వేరు 
[పదేశము చూచుకొనుటయే మంచిది. 

ఈవిధముగా కొంత సేపు ముచ్చటించుకొని ఆరా।తి ఆ(శమమున గడిపి మరు 

నాడు, (శ్రీరాముడు మహార్షిని సమీపించి సెలవు ౧ కొనుచున్నాడు. 

రాముడు : మహర్షీ ! మీ దయవలన రాతి సుఖముగా గడచినది. మా వెంట వచ్చిన 
మునులు మమ్ములను త్వర పెట్టుచున్నారు. మాకును దండ కారణ్యమునందలి 

ఆ|శమము లన్నింటిని దర్శింపవలయు నని కోరిక యున్నది. మాకు అనుజ్ఞ దయ 
చేయుడు. ఎండ యొక్కకముందే బయలుదేరుట మేలు. 

[ఇచ్చట వాల్మీకిమవార్షి ఒక ఉపమానమును చెప్పియున్నారు. 

ఆవిషహ్యాతపో యావ త్పూర్యో నాతివిరాజతే 
అమా గ్గ ణాగతాం లక్ష్మీం (ప్రాే స్య వాన్వయవర్ణిత £. 8.8 

అన్వయవర్ణితుడు తప్పుదారి నడచి సంపాదించిన నంపదవలన (పకాళింపనట్లు సూర్యుడు 

మందముగా నుండగనే - అనగా ఎండ యెక్కకముందే - మేము [పయాణము చేయుట 
మంచిది అని రాము డనుచున్నాడు. 

ఉండవలసినచోట ఉన్నప్పుడే సంపద (పకాళించును. 

సీతారామలత్మణులు మహర్షికి నమస్కారము చేసినారు, 
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నుళీజ్ఞడు : (రామలవ్మణులను కవుగిలించుకొని) మీకు మార్గము శుభకర .మగుగాక ! 
దండకారణ్యములోని ఆ] శమము లన్నియు రమణయములుగా నుండును. మీరు 
వెళ్ళి అన్నింటిని చూచి మా ఆశ్రమమునకు మరియొక పర్యాయము రండు. 

సీతారామలక్ష్మణులు మునికి [పదజిణముచేసి సెలవు తీసికొన్నారు. సీతాదేవి 

రామలవ్మణుల కిద్దరకు "వారి ధనుర్భాణములను, ఖడ్లములను అందిచ్చినది. వారు ఆయు 

ధములను [గహించినారు. అందరు బయలుదేరినారు. 

తత శుభతరే తూణీ ధనుషీ చాయతేక్షణా 

దదొ సీతా తయోగర్రా(త్రోః ఖడ్డా చ విమల త్సరూ. 8.18 

ఆబధ్య చ శుభేతూణీ చాపొ చాదాయ సన్వనౌ 

నిషాా-0తా వాశమా దంతు ముభొౌ తొ రామలక్ష్మణ. 8.19 

మునిధర్మమునుగూర్చి సీతాదేవి (శ్రీరాముని హెచ్చరించుట 

నీళ: నాథా! ఒక్కమాట. మునిధర్మము మిక్కిలి గొప్పది. అతి సూక్ష్మమైన మార్గ 

మున సంపాదింవతగిన దేగాని సులభ్లముకాదు. కామజన్యము లగు వ్యసనములను 

విడిచినవారికే మునిధర్మము సాధ్యము.. 

అయంధర్మ స్పునూక్ష్మేణ విధినా (ప్రాప్యతే మహాన్ 

నివృశ్రేన తు శక్యోయం వ్యాసనా త్క్యామజా దిహ. 9.2 

కామమునుండి జనించు వ్యసనములు మూడు గలవని చెప్పుదురు. మొదటిది 
అన్భతము పలుకుట, "రెండవది పరదారాభిగమనము. మూడవది వె రకారణము లేకయే 
రొ ద్రమును అవలంబించుట. కడపటివి రెండును మొదటిదానికన్న బలవత్తరములు. 

డ్రీజ్యేవ వ్యసనాన్యత్ర కామజాని, భవంత్యుత 
మిథ్యావాక్యం పరమకం తస్మా దురుత రా వుభౌ. 9.8 

పరదారాభిగమనం వినా వై రంచ రౌద్రతా 9.4 

మొదటి రెండు వ్యసనములు నీయందులేవు. ఆ విషయము నాకు చక్కగా 

"తెలియును. ధర్మము, సత్యము నీయందు పతిష్టితములై యున్నవి. నీవు జితేందియుడవు. 

తవ వశ్యేంద్రియత్వం చ జానామి శుభదర్శన. 9.9 

మూడవ వ్యసనము మాత్రము నీ కిప్పుడు సంభవించియున్నది. బుషులను 
రకీంచుటకుగా రాక్షసులను వధింతు నని. ప్రతిజ్ఞ చేసితివి. అందుకొరశే నీవును నీ తమ్ము 

డును ధనుర్భాణములను ధరించి దండకారణ్యమునకు వచ్చినారు. నీ (ప్రతిజ్ఞను, మీ 
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ఆయుధములను తలచుకొని నామనస్సు బాధపడుచున్నది. మనము దండకారణ్యము 

నకు వెళ్లుట నాకు ఇష్టములేదు. రాక్షసులు నీకంట బడినచో బాణములను [పయో 

, గింతువు. ధనుర్చాణములు చేత నుండిన యెడల ఊరక యుండనిచ్చునా ! క[తియుని చేత 

ధనుస్సు ఉండుట అగ్నిహో [తునియొద్ద కళ్లై లున్న శ. 

పూర్వము ఒకముని అడవిలో తప మాచరించుచు నియమబద్దముగా కాలము 

గడపుచుండినాడు. అతని తపన్సునకు విఘ్నము కలిగించుటకై ఇం[దుడు భటరూప 

మును దాల్చి ఒక ఖడ్గమును ₹కొని ఆశ్రమమునకు వచ్చి “స్వామీ! ఈ ఖడ్గమును 

మీయొద్ద చాచి యుంచుడు” అని చెప్పి ఖడ్గమును ఆ మునిచెతి కిచ్చి వెళ్ళిపోయినాడు. 

పాపము ! ఆముని ఏమరుపాటు లేక ఖడ్గమును కాపాడుచుండినాడు. ఆ[శమములో 

"పెట్టినచో పోవు నేమో యని భయపడి 'ఫలమూలములకు వెళ్ళినప్పుడుగాని ఇతర సమ 

యములలోగాని ఆ ఖడ్గమును చేతబట్టుకొని వెళ్ళుచుండినాడు. న్యానభూతముగా 

ఈయబడిన ఖడ్గమును కాపాడక ఎట్టుండగలడు # ఖడ్గమును ఒక కణమెనను వదలియుం 

డుటలేదు. ఈ ఖడ్ల స సేవలో తపస్సుమాట మరచిపోయినాడు. కాల క మేణ, ఖడ్లసం యో 

గమువలన [కూర న్వభావు డై నాడు. ఖడ్గముతో |పాణిహింన చేయసాగినాడు. ఈ విధ 

ముగా |పవర్తించి శస్త్ర సవావాసమువలన నరకమునకు పోయినాడు. ఆయుధ నంప 

ర్కుము అంత పని చేసినది. ఆయుధ సంపర్కము అగ్ని 'సంపర్కము వంటిదని పెద్ద 
లందురు. నీకు తెలియని విషయముకాదు. నీయందు నాకు గల న్నేహము చేతను, . 

గౌరవము చేతను నీకు జ్ఞప్తికి తెచ్చుచున్నానే గాని నీకు శేర్పుటశాదు. 
స్నేహాచ్చ బహుమానాచ్చ స్మారయే త్వాం న శిక్షయే. 9.24 

రావసుడు నీ కంటబడిన యొడల, అతనికిని నీకును విరోధము లేకపోయినను, 
నీ (పతిజ్ఞను పాలించుటకు నీ వా రాక్షసుని వధింతువు. అపరాధము చేయనివారిని 
చంపుట నా కష్టము లేదు: 

అపరాధం వినా హంతుం లోకాన్ వీర న కామయే, 9.26 
[వీర ! అని సంబోధించి అట్లు చేయుట వీరలకుణము కాదని సూచించినది. ] 

ఆర్హిలో నున్న మునులను రతించుటమా[తమే వీరు లగు క్యతియులు ధనుస్సుతో 
చేయవలసిన పని. 

క్షత్రియాణాం తు వీరాణాం వనేషు నిరతాత్మనామ్ . 

ధనుషా కార్య మేతాన దార్హానాం త్వభిరక్షణమ్ 9.27 

[అంశేగాని ఏ రాజనుడో యే నునినో యెప్పుడో చంపినా డని, కనబడిన రాతసుల 
నందరను వధించుటకు ధనుస్సు ఉపయోగించుట ఏమి న్యాయము || 
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నాథా! శస్త్ర మెక్కడ, అరణ్య మెక్కడ ! వ్యాత మెక్కడే, తప న్సెక్కడ ! 
ఇవి పరస్పర విరుద్దములు. మనము దేశధర్మమును అవలంబింపవలయును, 

[అడవికి తపస్సుకై వచ్చి ధనుర్భాణములతో పని పెట్టుకొనుట బాగుండునా ! వనవాస ష్ 
మునకు వచ్చినవారము తాపనధర్మము నే అవలంబింపవలయును. క్ష్యతియధర్మ్శ్మము నవలం 

బించుట తగదు. ] 

నాథా! శస్త్ర సేవనమువలిన [కూరబుద్ది జనించును. వనవాస |వతమును పూర్తి 

గావించి మనము అ యోధ్యకు వెళ్లి నపిదప క తియధర్మమును అవలంవింపవచ్చును. 

క్వచశస్రంక్వచ వనం క్వచకొత్రం తపఃక్వచ 

వ్యావిద్ద మిద మస్మాభఖి గైళధర్మస్తు పూజ్యతామ్ 9.27 

తదార్వ కలుషా బుది రాయతే శస్త్ర సేవనాత్ రీ ర జ త్రం 
పునర్గత్వా త్వయోధ్యాయాం తతధర్మం చరిష్యసి 9.28 

ఈ లోకమంతయు ధర్మముమీద ఆధారపడియున్నది. ధర్మమువలన అర్థము 

కలుగును. ధర్మమువలన సుఖము కలుగును. ధర్మమువలన సమస్తము కలుగును, 

ఈ లోకము ధర్మసార మన దగియున్నది. శరీరమును కర్శింప జేసి నియమ।|పకారము 

[వతములు సలిపి ఎంతో సాధన చేసినగాని ధర్మము చేకూరదు. సుఖములోనుండి 

సుఖము ఎన్నటికిసి కలుగదు.. కావున ఎల్రిప్పుడు శుచిమతివై ఈ తపోవనమున ధర్మము 

నాచరింపుము. నీకు తెలియని విషయము ముల్లోక ములలో లేదు. అయినను 

(స్త్రీచాపలమువలన నీతో అనుచున్నాను. ధర్మమును గురించి నీకు చెప్పగల సామర్థ్య 

మెవ్వరికి కలదు! నీవు, నీ తమ్ముడు నామాటలు ఆలోచించుకొని మీ ఇష్ట మెట్లో 

అటు చేయుడు. 
వలి 

ధర్మాదర్గః (పభవతే ధర్మా [(తృభవ తే సుఖమీ 

ధర్మేణ లభతే సర్వం ధర్మసార మిదం జగత్, “9.90 

ఆత్మానం నియమె సె సెః కర్శ్గయిత్వా (ప్రయత్నతః 
= = 

ప్రాప్యతే నిపుణై ర్ధర్మో న సుఖా న్లళ్యతే సుఖమ్. $ఎ8ీ1 

నిత్యం శుచిమతి స్వామ్య చర ధర్మం తపోవనే 

సర్వం హి విదితం తుభ్యం తె లోక్యమపి త్ర త్ర ్వతః. 9.92 
(ee అలాటి 

ప్రీచాపలా చేత దుదాహృత ౦ మే 

ధర్మం చ వక్తుం తవ క స్పమర్థః 

విచార్య బుద్ధ్యా తు సహానుజేన 

య (ద్రోచతే త త్కురు మా చిరేణ. 
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రొముడు * నీతా! మొత్తమునకు జనక మహారాజు కొమూారిత వనిపించుకొన్నావు. 

నా యెడ నీకుగల స్నే వామునకు అనుగుణముగా హిత వాక్యములను పలికితివి.. 

_'పొతము రక్తం త్వయా దేవి స్నిగ్గయా సదృశం వచః 

కులం వ్యపదిశంత్యా చ ధర్మజ్ఞ జనకాత్మ జే. 10.2 

తతియుడు ధనుస్సు ధరించియుండగా ఆ ర్హనాదము వినబడగూడ దని నీవే 
అన్నావు గదా! ఈ మును లెల్లరు ఆర్తులై నా యొద్దకు వచ్చి నన్ను శరణు కోరినారు. 
నేను వారికి అభయ మిచ్చి “మీరు నా అపచారమును 'కమింవుడు. నేనుగా మీ యొద్దకు 

వచ్చి మీ సేవ చేయవలసియుండగా మీరు నా చెంతకు వచ్చి నన్ను |పార్థించుట నా 
కెంతో సిగ్గుగా నున్నది” అని వారితో చెప్పితిని. 

(పసీదంతు భవంతో మే హీరేషా హీ మమాతులా 

య దిదృళ్లై రహం విప్రై రుపస్టేయై రుపస్టితః 10.9 

వారిని రతీంతు నని |పతిజ్ఞ సైతము చేసితిని. నా (పతిజ్ఞను పాలింపక యుండ 
జాలను. వలయునేని (పాణమునై నను వదులుకొందును. నిన్నుగాని లక్మణునిగాని 
వదలగలను. కాని నా ప్రతిజ్ఞను మ్మాతము విడువజాలను. అందులో [బావ్మాణుల 
కిచ్చిన |ప్రకిజ్ఞను విడువగలనా ! 

అహ్యహం 'జీవితం జహ్యాం త్యాం వా సీతే సలక్ష్మణామ్ 

నతు ప్రతిజ్ఞాం సం శుత్య బ్రాహ్మణేభ్యో విశేషతః 10.19 

ఒకరు కోరకపోయినను బుషులను పాలింపవలసిన బాధ్యత నాకు కలదు. 
అట్ల యెడ (ప్రతిజ్ఞ నై "సె తము చేసి ఇప్పు డా మాట కాదనగలనా ! సీతా! నాయందు 

నీకుగల (పేమ ననునరించి నీవు చెప్పిన మాటలకు సంతోవ మెనది. (పియు డై నవానికే. 
గదా ఎవ్వరె నను హితము నుపచేశించుట ! అ|పియునికి ఉపదేశింతురా ? నీ హిత 
వాక్యములు నీ గొప్ప కులమునకు, నీ మంచి మనస్సుకు అనురూపముగా నున్నవి. 
నీవు నా సవాధర్మ చారిణివి. 

[నేను అవలంబించిన ధర్మమును నీవుకూడ అనుసరిం పవలయును అన్నమాట. ] 

నా [బాణమునకన్న అధికురాలవు. 

మమ స్నేహాచ్చ .సౌహార్దా దిదము క్రం త్య్వయా౭౬నఘే 

పరితుష్టో స్మ్యహం సీతే న హ్యనిష్టోఒనుశిష్యతే. 10.21 ట ఎట 

సదృశం చానురూపం చ కులస్య తవ చాత్మనః 

సధర్మచారిణీ మే త్వం ప్రొణేభో=.పి గరీయసీ. 10.22 
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ఈ మాటలుచెప్పి (శీరాముడు పీతా దేవిని, లవ్మణుని వెంట బెట్టుకొని రమ్యమైన 

తపోవనములకు వెళ్ళినాడు. ముందురాముడు, తరువాత సీతాదేవి, ఆ తరువాత లక 

ణుడు ఈ వరునన నడచినారు. వారివెంట మునులుకూడ వచ్చినారు. 

[వనవాస వశము నాచరించుటకు అరణ్యమునకు వెళ్ళిన శ్రీరాముడు వారిని వీరిని 

వధించుటవలన [వతభంగ మైనచే మో యని సంశయించువారి సంచేవాము సీతారాముల నంవా 

దమువలన తీరవచ్చును. | 

సతారామలతక్కణులు తపోవనమున (పవేశించుట 

సీతారామలవ్మణులు నదులను, సరస్సులను, మంచిమంచి వృక్షములను, అడవి. 

మృగములను, పకఠులను తిలకించుచు అరణ్యమున నడచి సాయంకాలమునకు ఒక 

సరస్సు సమీపించినారు. ఆ సరస్సులోనుండి మధురగానము వినబడినది. కాని మనుష్యు 

లెవ్వరును కానరాలేదు. రామలత్ముణులు ఆశ్చర్యచకితులై దానిని గురించి తెలిసికొన 

గోరి ధర్మభృతుడు అను బుషిని అడిగినారు. 

రాముడు : స్వామీ ! ఇది రవాన్యము కాదేని ఈ అద్భుతమునుగూర్చి వినుటకు కుతూహల 

పడుచున్నాము. 

వక్తవ్యం యది చేద్విప్ర నాతిగుహ్యమపి ప్రథో. 11.10 

భర్భిళ్ళతుడు : రామా ! పంచాప్సర మని ఈ తటాకమునకు పేరు. సార్వ'కాలిక మెనది. ఈ 

సరస్సును మాండకర్ణి యను బుషి తన తవస్సుచే నిర్మించినాడు. ఆయన పదివేల 

సంవత్సరములు నీటియంచే యుండి వాయుభతణము చేయుచు తపన్సు చేసి 

నాడు. ఇట్టి తీవతషమునకు విఘ్నము కలిగింపగోరి ఇందుడు అయిదుమంది 

అప్సరసలను పంపినాడు. మాండకర్ణిబుపి. ఆ అప్పరసలకు లోబడి వారితొ 

వాసము చేయుచున్నాడు. వారికొరకు ఈ జలములోపల ఒక |పాసాదమును 

కట్టించినాడు. తన తపళ్ళ్శక్రివలన యువకుడై వారితో |కీడించుచు కాల కేపము 

చేయుచున్నాడు: ఆటపాటలు సర్వకాలములందును సాగుచునె యుండును. 

ఇప్పుడు మనకు పినబడుచున్న సంగీతము అచ్చటిదె. 

ఇట్లు మాటలాడుకొనుచు [ప్రయాణము సాగించి ఒక ఆ శమ, మండలమునకు 

వచ్చినారు. ఆ (ప్రదేశమున అనేక ఆశమము లున్నవి. అనేకమంది బుషులు తపస్సు, 

చేయుచుండినారు. సీతారామలవ్మణులు ఆ (పదెశమున కొంతకాలము గడపి ఆ 

[(పొంతమున నుండిన “ఆశమములకు రెండవమారుకూడ వెళ్ళినారు. ఈ విధముగా ఒక 

ఆ(శ్రమమున పదుమూడు మాసములు, ఒకచోట ఒక సంవత్సరము, ఒకచోట నాలుగు 
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మాసములు, ఒకచోట అయిదు మాసములు, ఒక ఆ[ళశమమున ఆరు మాసములు, ఒక 

చోట వడు మాసములు, ఒకచోట ఒకటింపాతిక మాసము, ఒకచోట ముప్పొతిక 

మాసము, ఒకచోట మూడు మానములు, మరియుకచోట ఎనిమిది మాసములు, ఈ 

విధముగా కాలము గడపుటలో పది సంవత్సరములు సుఖముగా గడచిపోయినవి. 
వా 

[మహర్షి రచనలోని సొగసు గమనింపదగియున్నది. పది సంవత్సరముల అరణ్య వాన 

మును తొడుగులేక ఎంత నులభముగా వర్షించినారు |] 

ఆ తరువాత, సుతీక్టుడు చెప్పియుండిన మాట ననుసరించి వారి ఆ|శమమునకు 

రెండవమారు వెళ్ళి, అచ్చట కొంతకాల ముండినారు. 

అగస్యాశమము 

ఇట్లుండగా ఒకనాడు (శ్రీరాముడు మునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు: మహర్షీ ! ఈ అరణ్యముననే అగ_స్త్య్యమహోాముని ఉన్నా రని వినియున్నాను. 

'వారిదర్శనము చేసికొనవలయు నని ఆశపడుచున్నాను. వారి ఆళశమ మెం 

దున్నదో సెలవిండు. ఆమహోమునికి శుశూవ చేయుటకు కుతూహల 

పడుచున్నాను. 

 నుళీజ్ఞడు : (సంతోషముతో) నాయనా! నేనుకూడ ఆమాటనే చెప్పదలచితిని. నీవును 

ఆమాటనే అడిగితివి. సంతోష మెనది. 

ఇచ్చటికి దకీణముగా నాలుగుయోజనముల దూరమున అగస్తు ని తమ్ముని 

ఆశ్రమ మున్నది. అది మనోవారముగా నుండును. అచ్చట గొప్ప పిప్పఠీవనముకూడ 
ఉన్నది. ఆ యా(శమమున ఒకరాతి విశ్రమించి (పొద్దుననే బయలుదేరి దకిణముగా 
ఒక యోజనము (పయాణము చేయుదుశేని అగస్త్యాశమము కానబడును. అగ స్య 

మహాముని సందర్భనము కోరుదుశేని ఇప్పుడే బయలు చేరుట మంచిది. + 

సీతారామలత్మణులు బయలు దెరి[పయాణముచేసి అగస్త్యుని తమ్ముని ఆశ్రమము 

చేరినారు. 

రాముడు : లక్షుణా ! సుతీక్షమహోముని చెప్పినట్లు ఈ ఆ[శ్రమ మెంత రమ్యముగానున్నదో 
చూచితివా ! వీరి అన్న అగస్త్యుడు మహో[పభావుడు. తన తపస్సుచే మృత్యు 

వునుని తము నిగహాంచినవాడు. దథతిణదిక్కును. బుషులకు వాసనయోగ్య 

ముగా చేసిన మహాత్ముడు. ఒకప్పుడు ఈ [వాంతమున ఇల్వలుడు, వాతాపి. 

అను ఇద్దరు రాకుసు లుండినారు. వారిద్దరు అన్నదమ్ములు. (బావ్మాణులను 
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వధించి భతించుటయే వారి పని. అందుకై వా శేమిశేయుచుండిరో ఎరుగు 

దువా! ఇల్వలుడు | బాహ్మణరూపమును ధరించి సంస్కృతము 'మాటలాడుచు 

[శాద్దము "వెట్టవలయు నని చెప్పుచు | బాహ్మణులను [(బాహ్ముణార్థమునకు 

పిలుచుచుండినాడు. వాతాపి మేషరూపను చారల్సియుండు వాడు. ఇల్వలుడు 

ఆ మేషమును పచనము చేసి [జాహ్మణులకు వడ్డించువాడు. భోజనములు 

పూర్తి యెనపిదప “వాతాపీ ! నీ విక బయటికిరమ్ము అని ఇల్వలుడు బిగ్గరగా 

అరచువాడు. వాతాపి మేకవలె అరచుచు |బాహ్మణుల శరీరములను చీల్చు 

కొని బయటకు వచ్చుచుండినాడు. 

ఈ విధముగా అన్నదమ్ము లిద్దరు "వక్కు వేలమంది [బాహ్మణులను వధించి 

ఊంచినారు. ఇటుండగా ఒకనాడు ([బాహ్మాణార్గమునకు అగస్త్యుని ఆహ్వానించినారు. 
cn 

‘@ 0 

నోజనములై నపిదప వారి పద్దతి|పకారము “వాతాపీ! బయటికిరమ్ము "అని ఇల్వలుడు 

అరచినాడు. అగస్త్యుడు నవ్వుచు “ఇంకెక్కడి వాతాపి! మేషరూపమున నుండిన 

వాతాపిని నేను జీర్చించుకొన్నాను. వాడు యమునిచెంత కరిగినాడు " అన్నాడు. 

ఇల్వలుడు కోపించి అగస్తు్యుని'వై కి దూకినాడు. అగస్త్యుడు ఉ(గుడై. తనచూపుతో 

ఇల్వలుని భస్మము గావించినాడు. ఆ మహాను భావుని తమ్ముని దె ఈ యా|శమము. 

[ “వాతాపి జీరంి అని వాడుకలో ఉన్నమాట దీనిని బటి వచ్చినదే. | 
£9 ర న! 

ఈ మాటలలో సూర్యాస్తమయ మైనది. రామలక్ష్మణులు యధావిధిగా సంధ్య 

నుపాసించి ఆశ్రమములో (పవళించి మునిని సందర్శించినారు. ఆరాతి అచ్చటనే 

యుండి ఉదయమున ముని యొద్ద నెలవు గైకొని అగస్త్యా శమమునకు బయలు దేరినారు. 

మార్గములోని వృతములను సరస్సులను చూచి అనందించుచు అగస్త్యా క్రమము దగ్గరకు 

వచ్చినారు. 

రాముడు ః లక్ష్మణా! చూచితివా ఈ యాశ్రమము ! అలసి వచ్చినవారి శ్రమను పార 

దోలగలదు. 

ఆశ్రమా దృశ్యతే తస్య పరిశ్రాంత శ్రమాపహః 11.80 

ఇచ్చట మగములుసి తము ఎంత 4ౌంగముగా ఉన్నవో చూడుము. అగిసుంని 
గ రా న. 

[వభావము స్మరించి రాతను లతహ్యురుగాని ఈనట్టునకుకూడు రారు. దతఉుణ దరు నికు 

2) re 

వాల్ ళ్స లు ~*~” స జు ఓ ~ f " జు" జు - 

“అగ స్యదిక్కు ' అను "బిరు వచ్చునది, సూరుంసి మారనయుము.. సిరాట చాటు విగ్ 
అంటీ | లు 2) ra a. = 

“వరుగుచుండిన వింధంవరణతము. అగసు౧ని “౫ స. “రుని hy) nnd. 
అ ఇ. 

అగస్తు రనిశ కి అరిది. మంచివారికి ఆయున ఖుగ్చి_లి నుంచ ణు. ననియు ౧) మగా సి 
అబిమాన ల) లి ) | ఓ at 

kL. 
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సేవింతుమేని మనకు మేలు చేకూరును. అగస్త్యుని ఆరాధించుచు మనము మన వన 

వాసమును సుఖముగా పూర్తి చేపికొనవచ్చును. అనృతమాడువాడుగాని అయోగ్యుడు 

గాని ఈ యాశమమున జీవించియుండజాలడు, అగస్త్యుని ప్రభావము అట్టి మహిమ 

గలది. చేవతలునై తము ఇచ్చటికి వచ్చి ఆ మహానీయుని సేవించుచుందురు. మహార్షులు 

ఇచ్చట తప మాచరించి తపన్సిద్దిని పొంది నూతన దేహాములతో స్వర్గమునకు వెళ్లుదురు. 

లత్మణా ! ఆశ్రమమునకు వచ్చినాము. నీవు ముందుగా వెళ్ళి నేను సీతా 

సహితుడ నై వచ్చియున్నానని మహార్షికి నివేదింపుము. 

లవ్మణుడు వెళ్లి అగస్త్యుని శిష్యులలో నొకనితో రామాగమమునుగూర్చి చెప్పి 
య అలో 

పంపినాడు. 

కిమ్యూడు ;: మహార్షీ! దశరథుని కుమారులు రామలతక్మణులట. మన ఆశ్రమమునకు వచ్చి 

తమ దర్శనమునకు వేచియున్నారు. రాముని భార్య యగు నీతా దేవికూడ 

వారి వెంబడి వచ్చియున్నది. నెలవై నచో [పవేళవెస్తైదను. 
యె “ A) 

అగన్తు కతు : నాభాగ్యవళమున ఇంతకాలమునకు | శ్రీరాముడు నన్ను దర్శించుటకు 
వచ్చినాడు. నేనుకూడ బహు కాలముగా . శీరామునికొరకు నిరీకించుచున్నాను, 
వారిని అక్కడ నే ఎందుకు నిలిపినారు? శీ ఘముగా |ప్రవేశ పెట్టుడు, 

సీశారామలత్మణులు ఆ[శమము లోపలికి (పవేళించినారు. అచ్చట [బహ్మకు, 
అగ్నికి, విష్ణు దేవునికి, ఇం|దునికి, సూర్యునికి, చం|దునికి స్థానములు ఏర్పాటు చేయబడి 

యున్నవి. ఇవిగాక (క్రీస్థానము, కుళరస్థానము, ధాతృస్థానము, విధాతృస్థానము, 

వాయుస్థానము, , శేవస్థానమ్లు, అనంతస్థానము, గాయ తీస్థానము, వసుస్థానము, వరుణ 

స్థానము, కుమారస్వామిస్థానము, ధర్శన్థానము, ఇవి యన్నియు అమర్పబడియుండినవి. 

వీని నన్నింటిని తిలకించుచు నడచి అగ_స్త్యమహోమునిని దర్శించినారు. అగస్త్యుడు వారికి 

ఎదురువచ్చి, వారి నమస్కారము లందుకొని వారికి అతిథిమర్యాదలు జరిపించినాడు. 

అందరు ఆసీను లే నారు. 

అగన్తు డు న రామా! బుషి యైన వాడు అతిధిపూజ చేయనియెడల తప్పునాత్యుము 

చెప్పినవానివలె పరలోకమున తనమాంసమును తానే తినవలసియుండును. 

ఎ 

అన్యథా ఖలు కాకుత్ణ్స తసస్న్వీ సముదాచరన్ 

ధుస్సాకీవ పరే లోకే స్వాని మాంసాని భక్షయేత్ 12.29 

[తప్పుసాత్యము చెప్పుట గొప్ప త 
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రామా! సమస్త లోకములకు నీవు (పభుడవు. ధర్మచారివి-పూజ్యుడవు. నీవంటి 

అతిథికి గొప్ప సత్కారము చేయవలయును. 

ఇదిగో చూడుము. ఈ ధనుస్సు విష్ణుదేవునిదే. దీనిని విశ్వకర్మ నిర్మించినాడు. 

ఇదిగో! ఈ బాణము [బహ్మదత్తము. ఇది అమోఘమైనది. ఈ అకయ బాణ తూణీరము 

లను దేవేందుడు [పసాదించినాడు. ఈ ఖడ్గముకూడ ఆయన ప్రసాదమే, 

ఈ ధనుస్సును కొని పూర్వము విష్ణు దేవుడు అసురులను వధించి దేవతలకు 

రాజ్యము కలుగ జేసినాడు. నీవు వీని నన్నింటిని | గహింపుము. నీకు తప్పక జయము 

కలుగును. 

(శ్రీరాముడు ఆయుధములను (గహించినాడు. 

అగొన్తు కాడు 2 రామా! మీరాక ఆనందదాయక మయినది. సీతాదేవి మిగుల అలసి 

యున్నట్లు కనబడుచున్నది. ఆమె మిక్కిలి సుకుమారి. నీయెడ ఆమెకు గల 

అపార పేమ ననుసరించి నిన్ను అరణ్యమున కనుసరించి దుష్కుర కార్యమును 
౮ క్ ఇ [2 

గావించినది. (స్త్రీలందరు ఇట్టుండరు. సృ ష్ట్యాదినుండియు స్ర్రల తీరే వేరు. భర్త 

మంచిస్లితిలో నున్నంత కాలము అతనిని | పేమింతురు. కళ కాలము వచ్చినప్పుడు 
వ్ లు 

భర్తను విసర్టింతురు. వారి న్వభావమె అట్టిది. మెరపుల చాంచల్యమును, 

ఆయుధముల కరకుదనమును, గరుడ వాయు దేవుల వగమును (స్త్రీలు అనున 

రింతురు. 

ఖీ అట స్ న అద 
ఏషా హి ప్రకృతి ప్రణా మాసృష రఘునందన 

సమస్ల మనుర జ్యంతి విషమస్సం త్యోజంతి చ 13.5 
4 @ 

శత హాదానాం లోలత్యం శస్తాణాం తీక్టతాం తథా 

గరుడానిలయో _శ్ళెఘ్య మనుగచ్చంతి యోషితః 18.6 

నీ భార్యయందు మాత్రము అట్టి దోషము లేమియులేవు. అరుంధతివల కొని 

యాడదగినది. మీ రాకవలన మా ఆశమము అలంకృత మైనది, 

రాముడు : మునీం|దా! మా గుణములు మీకు సంతోషము. కలిగించుటవలన మేము 

ధన్యుల మెతిమి. "మేమును ఒక అ|శమమును నిర్శించుకొనదలచియున్నాము. 

మీరు మాయందు దయయుంచి ఉచితమైన [పదేశమును నూచించిన యెడల 

మే మచ్చటికి వెళ్ళి కాలమును సుఖముగా గడపగలము. 

చేసుకొనవచ్చు నని ర్తి [శేషించిన వనవాస కాలమును అగస్త్యాళమమునందే పూ 
మునుపు చెప్పిన మాట లేమయినట్లో -! | 
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ఉఆతెస్తు రాడు : (ఒక -తణము ధ్యానించి) రామా! ఇక్కడనుండి రెండు యోజనముల 

దూరమున “పంచవటి” అను [పదేశ మున్నది. ఫలమూలములు, మృగములు, నీటి 

వసతులు, మున్నగు అనుకూలము లన్నిటిని కలిగియున్నది. అచ్చటికి వెళ్ళి 

సుఖముగా నివసింవవచ్చును. నీకు నిర్ణయింపబడిన వనవాసకాలముకూడ పూర్తి 

కావచ్చినది. నీ (ప్రతిజ్ఞను పాలించి నీవు అయోధ్య కరిగి పట్టాభిషికుడవై 

సుఖముగా నుండగలవు. 

తీర్హప్రతిజ్ఞః కాకుత్స సుఖం రాజ్యే నివత్స్యసి, 13.16 

రామా! నీవు నీ తండ్రిని తరింపశేసితివి. నిన్ను కన్న నీతం|డి ఎంతో ధన్యుడు. 

నా తపః(పభావమువలన నీ కథను శెలిసికొన్నాను. మీరు పంచవటికి వెళ్లుట మంచిది: 

ఆ [ప్రదేశము కన్నులపండువుగా నుండును. సీతాదేవి సుఖముగా కీడింపదగిన చోటు. 

మా ఆశ్రమమునకు సమీపముగా నున్నది. జనసమ్మర్షములేదు. అక్కడ నుందువేని 
బుషులను రథించుటకు కూడ వీలుగా నుండును, 

భవానపి సదారశ్చ శ క్రశ్చ పరిరక్షణే 
అపి చాత్ర పసన్ రామ తాపసాన్ పాలయిష్యసి. 13.22 

ఇదిగో ! ఆ ఇప్పచెట్లు గుంపుగా నున్నవి చూచితివా ! అక్కడనుండి ఉత్తరముగా 
పోయిన యెడల ఒక వటవృతము కానవచ్చును. ఆ వృతమును సమీపించి మిట్ట నెక్కినచో 

పర్వత మునకు దగ్గరగా పంచవటి కనబడగలదు, అక్కడి వృక్షములు సర్వదా పుష్పించి 

యుండును. 

[అగస్తు రుడు దారికూడ చూపించి పంపినాడు. ఇంత జరిగిన "పిమ్మట “ము మించే 

మీ చెంత ఉండదలచితిమి” అని చెప్పుట బాగుండునా ! దివ్యజ్ఞానముగల అగస్త్యుడు రాబోవు 
పనికి కావలసిన ఏర్పాటులు చేసినాడు. ] 

సీ తాఠామలక్కణులు పంచవటికి పోవుట 

రామలక్ష్మణులు ఆయుధము లన్నింటిని _గెకొని సీతాసమేతులై బయలుదేరి 
నారు. దారిలోని మజ్జిచెట్టుమీద (అగస్త్యుడు సూచించిన మజ్జిశెట్టు ఇదియేకాబోలు) 
ఒక పెద్ద గృధరాజమును చూచి రాకనుడేమో యని శంకించి రామలవ్మణులు: 
“ఎవ్వడవు నీవు ?” అని అడిగినారు. 
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జటాయువు 

జటాయువు : అనేను మీ తం|డియెన దశరథమవోరాజు సఖుడను. 

రాముడు : నీ కుల మేమి? నీ పే రేమి? వినగోరుచున్నాను. 

జటాయువు చెపిన వంశ; కమమును తెలిసికొనుట మంచిది 
| ఏ (_ 

ఎటాయుఖు  (ప్రజాపతులను ఆదినుండియు చెప్పుచున్నాను వినుము. కర్టముడు మొదటి 

[పజాపతి. తరువాతివారు వి|కీతుడు, శేషుడు, సం|శ్రయుడు, స్థాణుడు, మరీచి, 

అతి, |కతుడు, పులస్త్యుడు, అంగీరనుడు, (పచేతనుడు, పులహుడు, దకుడు, 

వివస్వతుడు, కాశ్యపుడు. (ఇతనికి “అరిష్టనేమి అను మరియెక వేరు కలదు.) 

దవ్శపజాపతికి అరువది పు|తికలు కలిగినారు. వారిలో ఎనిమిదిమందిని అనగా 

అదితి, దితి, దనువు, కాళిక, తామ, [కోధవళ, మను, అనల అనువారిని, కాశ్యపుడు 

వివాహ మాడినాడు. అందరను కుమారులను కనుడని కోరినాడు. అదితి, దితి, కాళిక 

అందుకు సమ్మతించినారు. 

అదితికి ద్వాదశాదిత్యులు, అష్టవసువులు, ఏకాదశళరు! దులు, అశ్వినీ దేవత లిద్దరు, 

"మొ త్తము ముప్పదిముగ్గురు 'దేవతలు జన్మించినారు, 

ye 
దితికి దై తులు పుట్టినారు. 

పూర్వకాలమున ఈ భూమింరుంతయు ద్రైత్యులది. దనువునకు హయగ్రీవుడు 

కలిగినాడు. కాళికకు నరకుడు, కాలకుడు అను ఇద్దరు పుట్టనారు. తాామకు 

అయిదుగురు పు|తికలు కలిగినారు. (1) (కౌంచి (2) భాసి (8) శ్వని (4) ధృతరాష్ట్ర, 

(5) శుకి అనువారు. (కౌంచి గుడ్డగూబలను, భాసి భాసవపకులను, శ్వ్యేని డేగలను, 

న (| వి హాంసః పహాంసలు, చ న 'నతిను క (గద్దలను, ధృతరాష్ట్ర హాంసలు, కలవహాంసలు, [క వాక ములను, శుకి నత ను కన్నారు. 

నత కొమారిత వినత. 

(కోధవశకు పదిమంది ప్యుతికలు పుట్టినారు. (1) మృగి (2) మృగమంద . 
ఇ / NE అ అల అల 

(లె) వారి (4) భ[దమద (5) మాతంగి (6) శార్లూలి (7) శ్వేత (8) సురభి (9) నురస 

(10) క[దువ, 

మృగికి జింకలు, మృగమందకు ఎలుగుబంట్లు, సృృమరములు, చమరములు. 

వారికి సింహాములు, వానరములు పుట్టినవి. 

భ|దమదకు ఇరావతి అను పుత్రిక జనించినది. ఇరావతి పుత్రుడే ఐరావతము. 

చేవేందుని వాహనము. 
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మాతంగికి ఏనుగులు, శార్టూలికి పులులు, కొండముచ్చులు; శ్వేతకు దిగ్గజములు. 
కలిగినవి. 

సురభికి రోహిణి, గంధర్వి అను ఇద్దరు కొమారితలు కలిగినారు. రోహిణికి 
గోవులు పుట్టినవి. గంధర్వికి గుజ్జములు పుట్టినవి. 

సురనకు నాగులు పుట్టినవి (పెక్కు ఫణములు గల, దివ్య సర్పములు) క|దువకు 
పన్నగములు పుట్టినవి. (సాధారణ సర్పములు) 

మను పజావతికి మనుష్యులు పుట్టినారు. (బహ్మా క[తియ వైశ్య ళూ దులు) 

అనల పుణ్యఫలములు గల వృతములను పనవించినది. 

. శుకి మనుమర్నాలై న వినత, నురస చెల్లె లైన 'క|ద్రువి వీరి వృత్తాంతమును వినుము. 

భూ భారమును వహించుచున్న ఆదిశేషును క[దువ కన్నది. వినతకు ఇద్దరు కుమా 
రులు కలిగినారు. (1) గరుడుడు (2) అరుణుడు. నేను అరబునికి జన్మించినాను. నాకు 

ఒక అన్న కలడు. మా అన్న పేరు నంపాతి. నా పేరు జటాయువు. 

| జటాయువు కేవల వతి అని [తోసిపుచ్చుటకు వీలులేదు. గొప్ప కులమున పుట్టి అనేక 

భీవయములు _శెలిసిన వ్యక్తి అని [గహించి గౌరవింపవలయును. 

నాయనా! మీకు ఇష్ట మగునేని మీకు తోడుగా ఉందును. ఈ అరణ్యములో 
వనముల జాధ, రాక్షనుల బాధ మెండు. మీరు అన్న దమ్ము లిద్దను ఎచ్చటికై నను 

వెళ్ళినప్పుడు సీతాదేవిని రకింపుచుండగలను. 

సోహం వాససహాయ శే స, భవిష్యామి యదిచ్చసి 

ఇదం దుర్గం హొ కాంతారం మృగ రాక్షస సేవితమ్. 14.833 

సీతాం చ తోత రక్షీష్యే త్వయి యాతే సలక్ష్మ్మణే. 14.34 

(శ్రీరాముడు జటాయువును పూజించి సంతోషముతో కవుగిలించుకొని తన 
తం|డికిని జటాయువునకును ఉండిన స్నేవామును మరిమరి చెప్పించుకొని, విని ఆనం 

దించి జటాయునుకు కు నమన్కంరించినాడు. 

[తంగడి యొక్క మిత్రుని తన తలం డివలెనే గౌరవించినాడు ] 

జటాయుషం తం (ప్రతిపూజ్య రాఘవో 

ముదా పరిష్వజ్య చ సన్నతోభవతి 
పితుర్తి శుశ్రావ సభిత్వ మాత్మవాన్ 
జటాయుషా సంకధితం పునః పునః 14.34 

సీతారామలవ్మణులు జటాయుసమేతులై పంచవటి చేరినారు, 
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పంచవటియందు ఆశ్రమమును నిర్మించుకొనుట 
రాయుడు : లక్షణా! అగస్తు్యుల వారు చెప్పిన పంచవటికి వచ్చినాము. నీవు అరణ్యవిషయ 

మున నిపుణుడవుకదా! నాలుగువై పుల దృష్టిని సారించి ఆ|శమమునకు తగిన 

[పచేశము చూడుము, 

సర్వత శ్చార్యతాం దృష్టిః కాననే నిపుణో హ్యసి 
ఆ(శ్రమః కతరస్మిన్నో దేశే భవతి సమ్మతః [5 ఎవి 

సీతకు, నాకు, నీకు అందరకును ఆనందము కలిగించు (పచేశము చూడుము. 

జలాశయమునకు సమీవముగా ఉండవలెను. వన సౌందర్యము, స్థల సౌందర్యము కలిగి 

యుండవలెను. తెలిసినదా ! సమిధలు, పుష్పములు, దర్భలు అందుబాటు కలదిగా, 

నీటివనతి యుండునదిగా ఒకమంచిపచేశమును చూడుము. 

రమతే యత్ర వై దేహీ త్వ మహం చైవ లక్ష్మణ 

తాదృళో దృళ్యతాం దేశ స్సన్నికృష్ణ జలాశయః 15.4 

వనరామణ్యకం యత్ర స్థల రామణ్యక ౦ తథా 

సన్నికృష్ణం చ యత్ర స్యా త్సమిత్చుష్పకుశోదకమ్ 155 

లక్ష్రణుశు: రామా ! ఈపని నావల్ల నగునా! నీవే ఒకమంచి (పదేశమును చూపి ఆళమ 

మును నిర్మింపుమందు వేని నిర్మింపగలను. ఇక్కడ నూరుసంవత్సరము లున్నను, 

నీవు చెప్పినపని చేయు వాడ నేకాని నేను స్వతం|తించి పపనిని చేయు వాడను కాను. 

పరవానస్మి కాకుత్స త్వయి వర్షశతం స్థితే 

స్వయం తు రుచిరే దేశే [కియతా మితి మాం వద 15.7 

ఈ మాటకు రాముడు సంతోషించి ఒకమంచి (ప్రదేశమును తానే నిర్టేశించి 

లకుణుని చేతులను తనచేతిలోనికి తీసికొని, 

రాముడు: లక్మణా ! ఈ ప్రదేశము అన్నిటికిని సౌకర్యముగా నుండును. వృవములు 

పుష్పములతో నిండియున్నవి. నువాననల వెదజల్లు వంకజములతో నిండిన 

పుష్కరిణి సమీపముననే ఉన్నది. గో దావరీనదియు దగ్గరనే ఉన్నది. గుహలతోను 

చెట్లతోను శోభిల్లుచున్న పర్వతము మిక్కిలి దూరముగాక మరియు అంత సమీప 

ముగాక తగినచోట ఉన్నది. ఇక్కడ మనము జటాయువుతోకూడ సుఖముగా 
నుండగల. మని తోచుచున్నది. ఈ (ప్రదేశమున ఒక ఆశమము నిర్మింపుము. 

శ 

న్ని 

లవ్మణుడు కొయ్యలను, వెదుళ్లను, ఆకులను, కావలసిన అన్నింటిని తెచ్చి ఒక 

ఆ[శమమును నిర్మించినాడు. ఆశమము చక్కగా, ధృఢముగా ఉన్నది. లమ్మణుడు 
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గోదావరిలో స్నానముచేసి తామరపూవులను, వన్యఫలములను శెచ్చి 'వాస్తుపూజను, 
శాంతిని చేసి ఆ[శమమును రామునికి చూపించినాడు. (శ్రీరాముడు దానిని చూచి 

మిక్కిలి నంతోపించినాడు. 

రాముడు ; (లక్మయిని గాఢముగా కవు ఏగిలించుకొని) లవ్మణా ! నీవు చేసిన ఈ 4 గొప్పపని 

నా కెంతో సంతోషమును కలిగించినది. నీకు పారితోషికముగా ఈ కవుగిలి 

నిచ్చుచున్నాను. నీవు ధర్మమును అనుసరించి నాకు శు[శూష గావించుచు, నా 

హృదయమును కనుగొని మన తం|డికి మారుగా నీవు నన్ను పొలించుట వలన 

మన తండి జీవించియున్న కు అనిపిం చుచున్నది. 

పీతోస్మి తే మహత్కర్మ త్వయా కృత మిదం ప్రభో 
ప్రదేయో యన్నిమి త్తం శే పరిష్వంగో మయా కృత 8. 15.28 

భావజ్లేన కృత జ్లేన ధర్మజ్లేన చ లక్ష్మణ 
. వో Fy ఖో 

తయా నాథేన ధర్మాత్మా న సంవృత్తః పితా మమ... 15.29 

సీ తారామలత్మణులు ఆశ్రమమున |ప్రవేశించినారు. స్వర్గమున ఇం(ద్రు డున్నట్టు 
(శ్రీరాముడు సీతా దేవితోను లత్మణునితోను కూడి ఆశ్రమమున నివసించుచు కాలమును 

సుఖముగా గడపుచున్నాడు. 

హేమంత బుతువు 

ఇట్లుండగా శరదృతువు పోయి హేమంతబుతువు వచ్చినది. ఒకనాడు తెల్ల 

వారురూమున రాముడు స్నానముచేయుటకు గోచావరినదికి బయలుదేరినాడు. 

సీశాదేవికూడ వెంబడి వెళ్ళుచున్నది.లకణుడు కలశము (గ కొని వెంట నడచుచున్నాడు. 

లక్యృణుడు : రామా ! హేమంతబుతువు వచ్చినది. నీకు మిక్కిలి పియమైన బుతువు 

కదా! ఈ బుతువువలననే సంవత్సరమున కంతయు అలంకారము కలుగు 

చున్నది. భూమి నస్యశ్యామలమై పంటలతో కళకళలాడుచుండును. పాడి 
సమృద్దిగా నుండును. మనుష్యుల శరీరములు మాత్రము బిరుసెక్కి యుండును. . 

జలములు చల్లగా నుండి స్పృృశించుటకుకూడ వీలులేక యుండును. సూర్యుడు: 

దకిణదిశను సేవించుచున్నందున ఉత్తరదిశ తిలకవిహినయైన. (స్త్రీవలె (పకా 

_ శింపకున్నది. 

సే లు తిలక మును ధరించిన (పకాశించుచుందురు..] 

సేవమానే దృఢం సూర్యే దిశ మంతక సేవితామ్ 
విహీన తిలకేవ .స్త్రీ నోత్తరా దిక్ర్రకాశతే. 106 
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చలి దుర్భరముగా నున్నది. అరణ్యములో జనులు నివసింపజాలక యున్నారు. 

అన్నిటిని మంచు ఆవరించి యున్నందున ేనినిగాని చక్కగా చూచుటకు వీలులేక 

యున్నది. సూర్యుడు కాంతి తరిగియున్నాడు. ఈ పడమటిగాలివలన చలి ఎక్కువ 

యగుచున్నది. వృక్షములు పుష్పములు లేక మంచుతో నిండి కండ్లుమూసికొని నిద్రించు 

చున్నట్లు కనబడుచున్నవి. ఈ కాలమున ధర్మాత్ముడైన భరతుడు నీయందలి భ_క్తిచేత 

రాజ్యభోగములను విసర్జించి తపస్సుచేయుచు కందమూలములను ఆహారముగా గొనుచు 

చల్లని నేలమీద శయనించుచు కాలమును గడపుచున్నాడు. 

త్యకాా రాజ్యం చ మానం చ ధోగాంశ్చ వివిధాన్ బహూన్ 

తపస్ప్వీ నియతాహార శ్శేతే శీతే మహీతలే. 18.28 

భరతుడుకూడ ఈ వేళయందు స్నానముచేయుటకు సరయూనదికి వెళ్ళుచుం 

డును. పాపము ! భరతుడు సుకుమారుడు. సుఖముగా 'వెరిగినవాడు. ఈ విధముగా 

అపరరా[తులందు లేచి సరయూనదిలో మునిగి ఎంత బాధపడుచున్నాడోగదా ! 

అత్యంత సుఖ సంవృద్ద స్సుకుమార స్పుఖోచితః: = 
ఖ . a 

కధ న్న్వ్వపర రా(శ్రేష సరయూ మవగాహతే. 1080 

రామా! నీవు అరణ్యమున తాపసవృ_త్తియం దున్నను భరతుడు పట్టణమున 
ని న్ననుసరించుచున్నాడు. కావున భరతుడు మహాత్ముడు. స్వర్గమును జయిం చినవా 

౭ నాడు, 

[మనము అరణ్యమునం దుండి మునివేషమును ధరించి తాపసవృ త్తియం దుండుట 

సహజముగ నే ఉన్నది. కాని భరతుడు పట్టణమున నుండి మునివృత్తీ నవలంబించుట ఎంతో 

గొప్ప సంగతి ! 

జిత స్పర్ష స్త స్తవ |భా(తా భరతేన మహాత్మనా 

వనస్థమపి తాప సే య స్తా మనువిదీయశే. 186.88 

మనుష్యులు తల్లిని అనుసరింతు రని లోకములో నుండు వాడుకమాట భరతుని 

పట్ల అనత్య మె మనది. దశరథునికి పత్నియె భరతునికి తల్లియైన క్రై శేయికి అట్టి (కూర 

స్వభావ మెట్లు కలిగినదో ! 

రాముడు : లత్బ్మణా : ! ఆపుము. క కేయిని ఎప్పుడుగాని నిందింపకుము, ఇప్పటివరకు 

చెప్పుచుండిన ఇజ్వాకు నాధుడై న ఆ భరతుని గుణగణములనే కీ ర్తింపుము: 

న తేంబా మధ్యమా తాత గర్హిత వ్యా కధంచన 

తామేవేశ్వాకు, నాథస్య భరతస్య కథాం కురు. 18.87 
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._ వనవాసమూవై నా బుద్దిని ఎంత దృఢముగా నిలిపినను, భరతునిమాట తలచు 

కొన్నప్పుడు నా మనన్సు చంచల మగ్గుచుండును. ఆనాడు చ్నితకూటమున భరతుడు 

పలికిన అమృత వాక్కులు నా కెప్పుడును జ్ఞపికి వచ్చుచునే యున్నవి. నేను మర్గల 
ఇ ఇలా 

భరతశతుఘ్నులను కలిసికొని మీ అందరితో కలిసి ఎన్నడు నుఖముగా నుండగలనో కచా! 

నిశ్చితాపి హి. మే బుద్ధి ర్యనవాసే దృఢ వ్రతా 

భరత స్నేహసంతపా బాలిశీ “క్రియతే పునః 16.88 

సంస్మరా మ్యస్య వాక్యాని (పియాణి మధురాణి చ 

హృద్యా న్యమృత కల్పాని మనః ప్రహ్హావనాని చ 16.39 

కదా న్వహం సమేష్యామి భరతేన మహాత్మనా 

శతుఘే ఘ్నేన చ వీరేణ త్వయా చ రఘునందన. 16.40 

ఈ విధముగా మాటలాడుకొనుచు సీతారామలక్ష్మణులు గోదావరికి వెళ్ళి 

స్నానములు చేసి ఆ[శమమునకు వచ్చినారు, 

శూర్చణ ఖ 

అందరు పర్ణ శాలల నోరూ ర్చుండి సంతోషముగా సర సనల్లాపము లాడుకొనుచుండ గా 

రావణుని చెల్లెల శూర్పణక అను రాక్షసి ఆ|శమ పొంతమునకు వచ్చి (శీరానుని 

మోవాసా కారమును చూచినది. రాముడు జటామండలధారియె మన్చృథునివ లే వెలుగు 

చున్నాడు. రాజలకణములతో విరాజిల్లుచున్నాడు. 

సింహోరస్కం మహాబాహుం పద్మపత్ర నిథేక్షణమ్ 
" ఆజానుబాహుం దీపాస్య మతీవ ప్రియదర్శనమ్. 17.7 

గజవిక్రాంత గమనం జటామండల ధారిణమ్ 

సుకుమారం మహాస త్తం పార్టివవ్యం జనాన్విత మ్. 17.8 

_ రామ మిందీవరశ్యామం కందర్ప సదృశ (ప్రభమ్ 

_ బభూ వేంద్రోపమం దృష్ట్వా రాక్షసీ కామమోసూొతా. 17.9 

శ్రీరాముని చూచి శూర్పణఖ మన్శథపరవ* యెనది. 

భార్భుణఖ ! జటలు దాల్సి తాపన వేషమును ధరించి యున్నావు. భార్యను గూడి 

యున్నావు. అంతేకాక ధనుర్భాణములను చేత బూనియున్నావు. నీ సమా 

చారము చిత్రముగా నున్నది. దీని అర్థ మేమిటి? రాక్షస సేవితమైన యీ 

అరణ్యమునకు మీరు వచ్చిన కారణ మేమి? 



శూర్పణఖ 258. 

(శ్రీరాముడు నిజమునే పలుకదలచుకొన్నాడు. అబద్ధమనునది. రామునికి పనికి 

రాదు, మీదుమిక్కిలి మునివృ త్తిలో నున్నాడు. అదిగాక (స్త్రీలతో అన్ఫత మాడ 

కూోడదుకదా ! 

రాముడు : నేను దశరథమవోరాజు చ్వేవప్యుతుడను. నాపేరు రాముడు. .ఇతడు నా 

తమ్ముడు లత్మణుడు. ఈమ నా భార్య సీత. మా తం|డియాజ్ఞ ను పాలించుటకు 

అరణ్యమునకు వచ్చినాను. నీ వెవ్వ తెవో చెప్పుము. ఇంత అందగ త్తెవు రాతుసివిగా 

తోచుటలేదు. ఇక్కడి కేల వచ్చితివి * 

న హి తావ న్మనోజ్ఞాంగీ రాక్షసీ ప్రతిభాసి మే. 17.20 

ఖార్చ్ణఖ : (మదన మోహిత ్ ణె) రామా! చేను కానురూపిణిని. నాశేరు శూర్పణఖ. 

నన్ను చూచి అందరు భయపడుదురు. నేనొక్క_తెనే యీఆరణ్యమున సంచారము 

చేయుచుందును. నేను రావణాసురుని చెళల్లెలను. రావణుని చేరు నీవుకూడ 

విని యేయుందువు. కుంభకర్ణుడు నా తోడబుట్టిన వాడే. అత డెల్లప్పుడు నిదలోనే 

యుండును. నాకు విఫీషణు డని ఒకఅన్న కలడు, అతడు ధర్మాత్ముడు. వాని 

యందు రాతనగుణము లేవియు లేవ. 

విభీషణస్తు ధర్మాత్మా న తు రాక్షస చేష్టిత 17.24 

[ఈమాటలు జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొనవ లెను. విఫీషణుడు కేవల రాజ్యకాముడై రాముని 

అళయించెనని ఒక అపవాద మున్నది, అతడు సహాజముగననే ధర్నా తుడుకావున అధ ర్మమార్గ ము 

ననుసరించిన అన్నను విసర్జించి రాముని ఆశయించె న నని ఈ మాటవల్ల కటపడుచున్నది. | 

వీరు లని (పసిద్ధిగాంచిన ఖరదూపషణులు సైతము నా సహోదరులే. రామా! 

నిన్ను చూచినంతనే నామనస్సు నీడై లగ్నముయినది. నేను మావారి నందరిని వదలి 

వచ్చి నీకు భార్య నగుదును. నీవు నా భ_ర్హవె యుండుము. ఈ సీత వికారస్వరూపము 

'గలది. నీకు తగిన భార్య కాదు. నేనే నీకు తగినభార్యను. ఈ సీతను, లక్ష్మణుని ఇప్పుడే 

కడ దేన్చెదను. పిమ్మట మన మిరువురము ఈ వనమున నుఖముగా విహారింపవచ్చును. 

రాముడు *. (నవ్వుచు) నాకు ఎన్నడో చెండ్లియెనది. నాభార్యనై తము ఇందేయున్నది. 

నీవంటివారు సపత్ని పోరు భరింపలేరు. ఇదిగో! చూడుము. నాతమ్ము డున్నాడు. 

గుణవంతుడు, అందగాడు, ఒంటరివాడు. అతడే నీకు తగినభ_ర్త. నీకు సవతి 

పోరుండదు. 

పాపము! శూర్పణఖ రాముని వీడి లవ్మణునిచెంత కరిగినది. 

జూర్చణభఖ : లక్షణా! నేను నీకు తగినభార్యను. మన మిద్దరము సుఖముగా విహరింతము. 
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లవృుణుడు : (చిరునవ్వుతో) నే నేమో ఒకని దాసుడను. నన్ను వెండ్లాడి నీ వేమి. 

నుఖపడగలవు ? నీవుకూడ ఒక చాసీవి కావలసిన దే. కావున నీవు మా అన్న నే 

చేపట్టుము. ఆయనకు చిన్న భార్య వగుము. విరూపయెన సీతను విసర్జించి మా 

ఈ మాటలు పరివోస వాక్యము లని తెలిసికొన లేక శూర్పణఖ మరల రాముని 

దగ్గరకు వచ్చినది. 

జాగాజఖ రామా! ఈ ముసలిభార్యను కట్టుకొని నావె పుకూడ చూడవేమి! 

ఈ మణముననే నేనీ సీతను భకింతును. నాకు సవతిపోరు లేకుండ జేసికొందును. 

మనము సుఖముగా కాలము గడపవచ్చును. 

ఈ మాట లని శూర్పణఖ సీళాదేవివైకి పరుగెత్తినది. రాముడు ఆ[గహించి 

లత్మణునితో అనుచున్నాడు. 

లాముడు + లమ్మణా ! దుష్టులతో పరిహాసము పనికిరాదు. సీతకు ఆపద రానట్లు చూచు 

కొనవలెను, మదించియున్న ఈ రావసిని విరూప గావింపుము. 

లమ్మణుడు క_త్తిదూసి ళూర్ప్చుణఖ ముక్క చెవులు ఖండించినాడు, 

శూర్పణఖ తన దుఃఖమును ఖరునితో చెప్పుట 

శూర్చణఖ పడ్చుచు తన సోదరు డగు ఖరునియొద్దకు పరుగెత్తి తన దుఃఖమును 
"ెలిపినది. 

ఖరుడు : (కోపముతో) ఎవ్వడు ని న్ని ంతపనిచేసినది ! కదలకయున్న కృస్ణసర్పమును 
వినోదమునక్రై (వేలితో కదలించినవా డెవ్వడు ? యముని సన్నిధికి వెంటనే 

_ పోదలచుకొన్నవా డెవడో చెప్పుము. ఇం[దుడు ఒనితము నా కపకార " మొన 

రించుటకు భయపడి ,వెనుదీయునుగచా! నీ కిట్టి దుఃఖము కలిగించిన వానిని 
ఇప్పుడే వధించిపుత్తును, దేవదానవ గంధర్వు 'లెవ్వరును వానిని రతీవలేరు. 
నీవు నీ బాధ తీర్చుకొని వా డెవడో తెలియ జెప్పుమూ --- - 

ఖార్జ్రరోఖి : (పడ్చుచు) రాముడు లవ్మణుడు అను ఇరువు రన్నదమ్ములు జటలు దాల్చి 
అడవికి వచ్చయున్నారు. వారి బలపర్తా క మములు ఇట్ట వని వర్ణి ౦పజాలను, 
ఇరువురును మంచి రూపసంపన్నులు. జోరు చేవత్తలో మానవులో చెప్పజాలను, 
వారివెంట ఒక సుందరి శరీరమునిండ ఆభరణములు ధరించియున్నది. ఆ త్రీ 
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_ మూలముననే నా కీ గతి పట్టినది. ఆ సతారామలక్మణుల వేడిర క్తమును 
యశ నురుగుతోకూడ (తాగినగాని నా తావము చల్లారదు. నీవు వారిని వధింపుము. 

రాక్షస సంహారము 

ఈ దీనాలాపములు విని ఖరుడు యమనములై న రాకనులను పదునాలుగు 

మందిని శ్మతువుల వె పెకి వంపినాడు. శూర్పణఖ వారివెంట వచ్చి సళతారామలవ్మణులను 

వారికి చూపించినది. (శీరాముడుకూడ వారిని చూచినాడు. 

ఎాయడు : లత్మణా ! కొంచెము సే సెపు. సీతను రతీంపుచుండుము. ఈ రాకనులను వధించి 
i ఇప్పుడే వచ్చెదను. 

' (శ్రీరాముడు ధనుస్సును ఎక్కుపెట్టి రావసులతో అనుచున్నాడు. 

రాముడు = రాకనులారా ! మేము కేవల తావనసులము. ఈ యరణ్యమున ఫలమూలము 
లను భతీంపుచు ధర్మము నాచరింపుచున్నాము. మీరు మమ్ముల నేల హింసించె 

దరు * సాధువులను బాధించుచున్న మీవంటి పాపాత్ములను వధించుటకే నేనీ 
ధనుర్చాణములను ధరించి వచ్చియున్నాను. నేను మిమ్ములను తప్పక 
వధింతును. [వబాణముల వె ఆశ గలదేని పారిపోవుడు. 

రాశ్షనులు * (ఆయుధములను |గహించి రామునిైకి వచ్చి) ఖరునికి కోవము కలిగించిన 
వాడు [పాణములతో ఉండజాలడు. ని న్నిప్పుణే వధించిపుత్తుము. నీ వొక్కాడవు, 

మే మిందర మున్నాము. మాచేత నీకు మరణము తప్పద్దు. 

ఈ మాటలు. చెప్పి రామునిమీద వారు శూలములు, పయోగించినారు. 

రాముడు తన బాణములతో ఆ శూలములను ఖండించి ర"తసుల నందరను వఢించినాడు. 

శూర్పణఖ ఆ (పదేశమునుండి పరు? _క్తిపోయి_ఖరుని సమీపించి పడినది. 

ఖడుడు : నీ కొరకు అందరి రాతసులను ఇవ్బుణేకచా శంపితిని! మరొశ. వీడ్చుచు వచ్చి 

నేలపై బడి పొరలాడుచున్నా వేమి / 

నార్గ్భణఖ : నీవు పంపిన రాతసు లందరు శామజాణమునకు గురిమై వాళు తై వారు. 
రాముడు కావించిన ఈ మహ.త్కార్యమును స్మరించి నేను భయపడుచున్నాను. 

నీకు పరా|క్రమ మనునది వున్న యెడల ఈ డండకారణ్యమున కాతస కంటకుడుగా 

' నున్న శొమున్రై పేధింపును. నా ళ్యతంబైన రాముని వెంటనే వధింపవేని, నేను 

న్స కళ్టైదుటనే. ప్రాణములు 1 చిడుశును. నీవ, నీనై నై న్యములు,_ శానలని ఎదుట 
wa 

EC 
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నిలువలేరని తోచ్చుచున్నది. నీవు శూరుడనని |పగల్భములాడుచు తిరుగుచున్నా వే 
గాని నిజముగా నీవు శూరుడవుకావు. నీకు బలముకాని పౌరుషముకాని లేవు. 

నీవీ జనస్థానమునం దుండతగవు. నీ బంధువుల నందరను వెంటబెట్టుకొని ఇక్కడి 

నుండి 'వేగిరము వెడలిపొమ్ము. లేకున్న రామునిచేత బడి నీవు మరణించుట నిశ్చ 

యము. రామలక్ష్మణులు అనమాన పరా|క్రమవంతులు, నీవు వారికి చాలవు. 

నిస్సత్య స్యాల్బవీర్యస్య వాసస్తే కీదృశ స్త్విహ 

ఆపయాపొ జనస్థానా త్త్వరిత నృహబాంధవః 21.19% 

రామకేజోభిభూతో- పీ త్వం 'కీ(ప్రం వినశిష్యసి. 21.20 

' శూర్పణఖ ఈ నిష్టుర వాక్యములను పలికి వక్షస్థలము బాదుకొని బిగ్గరగా 
పడినది. ఖరునికి కోపము వచ్చినది. 

ఖరుడు : కూర్పుణఖా ! పడువకుము. నేను రామలక్ష్మణులను ఈ తణముననే వధించెదను 

వారి వేడిర_క్షమును నీ వివ్పుడే | తాగగలవు. 

జూర్చవిల : (సంతోషముతో) అన్నా! నే వేదో దుఃఖము పట్టలేక అన్నానుగాని నీవంటి 
శూరుడు లోకమునం దున్నాడా!. 

ఖరుడు తన సేనానాయకుడై న దూషణునితో అనుచున్నాడు. 

ఖదుడు : దూషణా! మన సై నికులు పదునాలుగు వేలమంది కలరుగచా ! వారి నందరిని 
కదలింపుము. నా రథమునుకూడ సిద్దము చేయింపుము. ఆ రాముని సంగతి 
చూడవలయును. 

దూషణుడు యుద్దనన్నా వాములు కావించినాడు. ఖరుడు రథము నెక్కి వైన్య 

మును బయలుదేరుమన్నాడు. సైన్యము ముందు నడచినది. ఖరుడు వెనుకనే పోయి 
నాడు. ఖరునికి దుళ్ళకునములు ఎదురెనవి. రక్తవర్మ వర్షము కురిసినది. ఖరుని రథా 

శ్వములు కారణములేక యే పడిపోయినవి. ధ్వజము-వె ఒక "పెద్ద గద్ద (వాలినది. నక్కలు 

కూసినవి. ఆకాశము మాసిపోయినరది. చీకట్లు [కమ్మినవి. |కూరమృగపతులు ఖరునికి 

ఎదురు వచ్చి రోదించినవి. ఖరుని యెడమ భుజ మదరినది. కన్నులవెంట బాప్పములు 
(సవించినవి. . 

ఖరుడు ఈ దుశ్శకునములను లశ్య పెట్టలేదు. 

భిటుడు : (నవ్వుచు) నైనికులారా ! మీరు నిర్భయముగా నడువుడు. ఈ శకునములను 
చూచి బలహీను లెవరో భయపడుదురు. మనవంటి శూరులము వీనిని పట్టించు 
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కొనరాదు. చేను రామలక్ష్మణులను వధింపక "వెనుకకు మరలను. యుద్ధమున - 
పరాజయ మనుమాట నున కిదివర కెన్నడును కలుగలేదు. నేను కోపింతునేని 

ఇం[దునికూడ వధింపగ్నలను. ఈ మానవమాతులు మన కొక శెక్క_కాదు. 

ఖరునిమాటలవలన నై_నికులకు ఉత్సాహము కఠిగినది. రాతను లందరు 

యుద్దమునకు బయలు చేరినారు. 

ఈ అపూర్వయుద్దమును చూచుటకు బుషులు, దేవతలు వచ్చి 'ఆకాశమున 

విమానములమీద ఉన్నారు. | శ్రీరామునికి జయము కలుగునుగాకఅని ఆశీర్వదించినారు. 

రాతససై న్యము కదలినది. అప్పుడు పుట్టిన ఘోరఉ త్నాతములను రాముడు 

గమనించి లత్మణునితో అనుచున్నాడు. 

రాయుడు: లక్షణా! చూచితివా యౌ ఉత్వాతములను! ఇవి రాతన సంహోరమును 

నూచించుచున్నవి. నా బాణము లన్నియు పొగరాజుచు యుద్దమును కోరు 

చున్నవి. యుద్దము తప్పునట్టులేదు. నా కుడిభుజము అదరుచున్నది. నిముఖము 

కూడ కాంతియుత మె (పసన్నముగా నున్నది. మనకు జయము కలుగు ననుటకు 

నం దేహాములేదు. ఇదిగో! రాతసుల సింహనాదములుకూడ వినబడుచున్నపి. 

'ఇలివిగలవాడు ఆపద రాకమున్నే దానికి |పతీకారము చేయవలెను. 

అనాగత విధానం తు కర్తవ్యం శుభ మిచ్చతా 

ఆపద౦ శంకమానేన పురుషేణ విపళ్ళ్చితా . 24.11 

నీవు సీతను గువాలో చేర్పుము. ధనుర్భాణములను ధరించి గుహను రషింపు 

చుండుము. వెళ్లు నాయనా! త్వరగా వెళ్లుము. నీవు ళూరుడవు. నీవే ఈ రాతనుల 

నందరను వధింపగలవు. అందులో సందేహ మేమీయులేదు. కాని, వారిని నేనే స్వయ 

ముగా వధింపదలచితిని. 

'త్వం హి శూరశ్చ బలవాన్ హన్యా హతా నసంశయః 

స్వయం తు హంతు మిచ్చామి సర్వానేవ నిశాచరాన్ 24.14 

లక్షణుడు సీతా దేవిని గువాలో భ|దవరిచి ధనుర్భాణములను దాల్చి గుహను" 
రషించుచుండినాడు. (శ్రీరాముడు కవచము ధరించి యుద్దమునకు సిద్ధ మెనాడు. 

బుషులు, దేవతలు ఆకాశమున తమ వీమానములయం దుండి “ధర్మాత్ము డైన 

రాముడు ఒక్కడే వేలకొలది రాక్షసులతో యుద్దము చేయుట చూచితీరవలెను” అని 
తలచినారు, 
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చతుర్ణశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్ 
ఏకశ్చ రామో ధర్మాత్మా కథం యుద్ధం భవిష్యతి 24.28: 

(శ్రీరాముడు అద్భుతమైన తేజస్సుతో వెలుగుచున్నాడు. రామునికి కోపము: 

కలిగినది. “| కుద్దుడై న రుదుని చందమున భయంకరుడై యున్నాడు” అని బుషులు, 

దేవతలు అనుకొనుచున్నారు. 

ఇంతలోనే రాకనసై న్యము సింవాగర్ణనలతో వచ్చినది. అడవిమృగము లన్ని యు 

భయపడి పారిపోవుచున్నవి. రణపండితు డైన (శ్రీరాముడు తన దృష్టిని నాలుగు పక్కల 

సారించి రాజసననై న్యమును చూచి కోప మూని రాతనులను సంహరింపబూనుకొని 

ధనుర్భాణములను దాల్చి యుద్దసన్నద్దుడె యుండినాడు.. 

శ్రీరాముని ఆ[శమ(పాంతమునకు ఖరుడు వచ్చి రాముని చూచి తన రథమును 

రామున కభిముఖముగా తోలించి రామునిమీద వేయిజాణములు |పయోగించినాడు. 

మిగిలిన -'రాకసులుకూడ తమ ఆయుధములను రామునిప [పయోగించినారు. 

మేఘములు కుండపోతగా వర్ష ము కురిపించునట్లు రాక్షసులు రామునిమీద బాణవర్ష 

మును కురిపించినారు. నదుల [పవాహములు సము[దమున బడీ రూపు మాయునట్లు. 

ఆబాణము లన్నియు రామునిచే |పతివాతములై లయమును పొందినవి. రాముడు 

నెత్తుట తడిసి, సంధ్యా కాలమున మేఘములతో కప్పబడిన సూర్యునిపగిది విరాజిల్లి నాడు. 

రాముడు (కుద్దుడై ధనుస్సును" మండలా కార మొనర్చి వెలసంఖ్య బాణములను [పయో 

గించ్లినాడు. రాతుసులు ఎక్కుడివా రక్కడనే చచ్చి పడిపోవుచున్నారు. చనిపోయిన 

గుట్టములకు ఏనుగులకు లెక్కా లేదు. కార్చిచ్చు వనమును దహించునట్లు, (శ్సీరాముడు. 

రాకునసై న్యమును తన బాణాగ్నిచే దహించుచున్నాడు. గరుత్మంతుని పక వేగమునకు 

వృతములు కూలునట్లు రామబాణాహాతికి రాక్షసులు కుప్పలుగా కూలుచున్నారు. 

చావక మిగిలిన రాతుసులు ఖరుని శరణుజొచ్చినారు. సేనానాయకుడైన 

దూషణుడు వారికి డా_ర్యము చెప్పి వారిని మరల యుద్దమునకు పంపినాడు. రామునికిని 

రాకసులకును ఘోరయుద్దము జరిగినది. (శ్రీరాముడు గాంధర్వా(స్త్రమును (పయో 
గించి వేనవేలుగా బాణములు వేసినాడు. రామబాణ హతులై న రాక్షసులు పడిపోవుట' 
మా(తము కానబడిన దేకాని, రాముడు బాణము తీయుటగాని శరనంఛానము చేయుట 

గాని ధనుస్సును ఆకర్షి ంచుటగాని, బాణములను విడుచుటగాని ఎవ్వరును చూడజాలర 

పోయినారు. 

నాదదానం శరాన్ ఘోరా న్నముంచంతం శిలీముభాన్ | 

వికర్షమాణం పశ్యంతి రాక్షసా సే స్తే శరార్ధితాః 25.98. 
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ఆకాశ మంతయు శరావృత మె అంధకారము [కమ్మినది. భూమి యంతయు 

రాతసుల కశేబరములతో ' నిండిపోయినది. తన సై న్యము హత మగుట దూషణుడు 

చూచి అయిదువేలమంధి పేరుబడిన వీరులను రాముని-వైకి పంపినాడు. వారు వచ్చి 

రామునిమీద శరవర్ష మును కురిపించినారు. ఆబోతు కన్నులు మూనికొని వర్ష మును 

లెక చేయనట్లు రాముడు ఆ శరవర్ష మును సరకు సేయక కోపము నవలంబించి రాకు 

నులమీద బాణములు వేసినాడు. 

ప్రతిగృహ్య చ తద్వర్షం నిమీలిత ఇవర్షభః 

' రామః క్రోధం పరం భేజే వధార్థం సర్వరక్షసామ్ 26.4 

దూషణుడు స్వయముగా యుద్దమునకు పూనుకున్నాడు. రాముడు దూవ 

ణుని ధనుస్సును. ఖండించి రథాశ్వములను వధించినాడు. సారథినికూడ కడ తెర్చినాడు. 

దూషణుడు విరథు డై ఒక ఇనుపగుదియను కొని రామున్నిపెకి వచ్చినాడు. ఆ పరిఘ 

మును, దూవణుని చేతులను రాముడు ఖండించినాడు. దూవణుడు నేలమీద 

పడి (పాణములు ఏడిచినాడు. 

దూషణుని అనుచరులై న అయిదువేల రాతనులను రాముడు అయిదువేల 

జాణములచే వధించినాడు. 

ఈ రాకససనంహారమును ఖరుడు చూచి రాముని_వైకి పం డెండుమంది సేనా 

ధ్య్వమలను పంపినాడు. రాముడు వారినికూడ కడ తెర్చినాడు. 

ఈ విధముగా పదునాలుగు వేల రాకసవీరులను పదాతియెన రాముడు ఒక్కడే 

సంపహారించినాడు. 

చతుర్దశ సహస్రాణి రక్షసాం భీమకర్మణామ్ 

హతా న్యేకేన రామేణ మానుషేణ పదాతినా 26.35 

రాతససై న్యమున కంతయు ఖరుడు, |తిశిరుడు మాత్రమే మిగిలినారు. 

తిశిరుని యుద్దము 
(ఇ 

ఖరుడు యుద్దమునకు బయలు చేరినాడు. సేనానాయకుడై న (తిశిరుడు ఖరునితో 

“యుద్దమునకు నన్ను పంపుము. నే నుండగా నీవు వెళ్ళుట యు_క్తముకాదు. నేను 

రాముని వధించి రాతసుఅకు సంభవించిన శోకమును పోగొ'్లుదను. నేను రాముని 

తప్పక వధింతును. లేనిచో రామునిచేత హతుడ నగుదును. నీవు తణకాలము యుద్ద 

మును విరమించి నేను చేయు యుద్దమునకు సా&ిమాతుడవై యుండుము అని 

చెప్పినాడు. 
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అహం వాస్య రణే మృత్యు రేష వా సమరే మమ 
వినివృత్య రణోత్సాహా న్ముహూ ర్హం ప్రాళ్నికో భవ. 27.4 

(తిశిరుడు ఖరుని ఆజ్ఞను పొంది యుద్దరంగమునకు బయలుచేరినాడు. రామునికి 
|తిశిరునికి ప్రచండ యుద్దము జరిగినది. సింవామునకును కుంజరమునకును జరుగు 

యుద్దమువలె జరిగినది. 

బభూవాతీవ బలినో సింహ కుంజరయో రివ. 27.10 

(తిశిరుడు రాముని లలాటమున మూడు బాణములు వేసినాడు, 

రాముడు * ఓ (తిశిరుడా ! నీవు ఎంత బలశాలివి! నీచాణములు పుష్పముల ననుకరించు 
చున్నవి, నాజబాణముల రుచి కొంచెము చూడుము. 

(శ్రీరాముడు బాణములు |వపయోగించినాడు. (తిశిరుని మూడుతలలు తెగి 

[కింద పడినవి. 

ఖరుని యుద్ధము 

ఖరుడు రాముని పరాక్రమమును తలచుకొని భయకంపితు డై నాడు. కాని 

రాముడు వేలకొలది రాక్షసులను వధించుటలో అలసట 'జెందియుండునని ఆశవడినాడు. 

హాంతారం సర్వ సెన్యన్య పొరుషే పర్యవసిత మ్ 
Can థి 

పరి|శాంతం మహాసక్త్వ్యం మేనే రామం ఖర _స్హదా 28.12 

ఖరుడు రామునితో యుద్దము (పారంభించినాడు. ఖరుడు సామాన్యుడు కాడు, 

రాముని ధనుస్సును ముష్టి[పదేశమున ఖండించి తన హ_న్తలాఘవమును [పదర్శించినాడు. 
తతోఒస్య సశరం చాపం ముష్టి దేశే మహాత్మనః 

ఖర శ్చిచ్చేద రామస్య దర్శయ౯ పాణిలాఘవమ్ 28.15 

ఖరుడు పడుబాణములను తీసి రాముని కవచమువె. వేయగా కవచము భిన్న మె 
నేలమీద పడిపోయినది. 

పపాత కవచం భూమౌ రామస్యాదిత్యవర్చసః 28.17 

ఖరుడు రాముని శరీరమునిండ బాణములు [(గుచ్చినాడు. రాముడు అగ న్య 
దత్తమెన ధనుస్సును 7 గ కిని ఖరుని ధ్వజమును ఖండించినాడు. ఖరుడు రామునిమీద 

బాణవర్హ ము కురిపించినాడు. రాముని శరీరము నెత్తుటితో తడిసిపోయినది. రాముడు 
కృద్దుడై ఖరునిమీద ఆరుబాణములు వేసినాడు. యుద్దమ్ము |పచండముగా సాగుచున్నది. 
ఖరుని ధనుస్సు విరిగిపోయినది. ర థాళశ్వములు వాతములై నవి. ఖరుని సొరథియు వధింప 

బడినాడు. ఖరుడు విరథు డై నాడు. 
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...... రాముడు సాధించిన ఈ మహత్కార్యమును బుషులు, దేవతలు అభినందించి 
(శ్రీరామునికి అంజలి గావించి పూజించినారు. 

ఖరుడు గదను కొని రామునిపెకి వచ్చినాడు. 

రాముడు వ ఖరుడా! నీవు గొప్ప సైన్యమును [పోగుచేసికొని సాధువులను చాధించుచు 

లోకక ంటకుడవుగా ఉన్నావు. [పాణులను హింసించుచు పాపములు చేయువాడు 

(తిలోకనాథు డ్రై నను కెమపడజాలడు 

ఉ ద్వేజనీయో భూతానాం నృశంసః పాపకర్మకృత్ 

త్రయాణామపి లోకానా మీశ్వరోఒపి న తిష్టతి, 29.8 

దుష్టసర్పమును వధించునట్లు లోకు లందరు అట్టివానిని వధింపజూతురు. దండ 

కారణ్యమున తపస్సు చేసికొనుచుండిన బుషులను నిష్కారణముగా చంపితివిగదా ! 

పావములు చేయువాని సంపదలు చిరకాలము నిలువవు. వేరు చెడినయెడల వృవము 

|బతికియుండ గలదా ] 

న చిరం పాపకర్మాణః [కూరా లోకజుగుప్పితాః 

ఐశ్వర్యం (ప్రాప్య తిష్టంతి శీర్హమూలా ఇవ (దుమాః 29.7 

ఎవ్వడుగాని పాపఫలమును అనుభవింపక తప్పదు. దుష్టులను వధించుట శే 

రాజాజ్ఞ ననుసరించి ఇచ్చటికి వచ్చియున్నాను. 

పాపమాచరతాం ఘోరం లోకస్యా(పియ మిచ్చతామ 

అహ మాసాదితో రాజ్ఞా ప్రాణాకా హంతుం నిశాచర. 29.10 

నిన్ను ఇప్పుడే వధించెదను. పూర్వము నీచే నివాతులై న బుషు లెల్లరు ఆకాళ 

మున విమానములలో నున్నారు. నీమరణమును వా రిప్పుడే చూచి ' ఆనందింపగలరు. 

ఖరుడు రామా! అల్పులై న.రాకసులను కొందరను చంపి గొప్ప శూరుడ వై నట్లు 

నిన్ను నీవే పొగడుకొనుచున్నావు. నిజమైన పరాక్రమవంతుడు ఇట్లు పలుకునా? 

నా గదతో ని న్నిప్పుడే వధించుచున్నాను. నిన్ను అనవలసిన మాటలు పెక్కు 

లున్నవి. కాని సూర్యుడు అ_స్తమింపబోవు వేళయైనది. యుద్దమునకు విఘ్నము 

కలుగునేమో యని ఊరకున్నాను. మావారిని అనేకులను వధించియున్నావు. 

నే నిప్పుడు నిన్ను వధించి వారి అ(కు[పమార్థనము చేయుదును. 

ఇట్లు మాటలాడుచు ఖరుడు రామునిమీద గదను [పయోగించినాడు. రాముని 

బాణములు ఆ గదను తునియలు గావించినవి = 
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రాముడు : (నవ్వుచు) ఖరుడా ! చూచితివా నీగద ఏమైనదో ! రాకుసాధముడా! నేను 
నిన్ను వధించి ఈ దండకారణ్యమును నిష్కంటకము గావించెదను. ఇకమీద 

బుషు లందరు నిర్భయముగా నివసంపగలరు. 

ఖదుడు : రామా! నీకు మరణ మాసన్నమయినది గనుకనే నోటికి వచ్చినట్లు పలుకు 

చున్నావు. మృత్యుపాశబద్దు డైనవానికి కార్యాకార్య విచతణత యుండదు. 

ఇట్లు పలికి ఖరుడు ఒక నాలవృతమును వల్లగించి రాముని ఏసరినాడు, 

రాముడు దానిని తన బాణముచే ఖండించి ఖరునిమీద బాణములు వేసినాడు. ఖరుని 
శరీరమునుండి రక్తము |పవావాముగా పారినఎ. ఖరుడు తన నెత్తుటివాసనతో రాముని 
పెకి వచ్చినాడు, అట్లు వచ్చిన ఖరుని జూచి రాముడు కొంచెము వెనుకకు అడు నగిడి 

ఇం|దుడు అగస్త్యుని కిచ్చిన బాణమును నంధించి ఖరున్నివె వదలినాడు. ఖరుడు రామ 

బాణ వాతుడై ' కిందపడి మరణించినాడు. 

రాజర్దులు. |బహ్మార్షులు (శ్రీరాముని పూజించి అనుచున్నారు. 

మువులు + రామా ! ఈ మహా త్కార్యమును తల వెట్టియే ఇందుడు శరభంగా శమము 
నకు వచ్చినాడు. ఈ రాక్షసులను నంహరించుటకే మునులు నిన్నిచ్చటికి ఉపా 
యముతో తీసికొని వచ్చినారు. 

ఆనీత _స్హ్వ్య మిమం దేశ ముపాయేన మహర్షిభిః 
ఏషాం వఢధార్థం [కూరాణాం రతసాం పాపకర్మణామ్. 90.31 

నీవు సాధించిన ఈ మావా త్కార్యమువలన బుషు లందరు దండ కారణ్యమున 
సుఖముగా నుండగలరు. 

ఈ ఉత్సవ సమయమున దేవతలు దుందుభులు మోయించి పుష్పవర్ష ము 
; య" 

కురిపించినారు. 

దోనతలు : బలవీర్యములచే (శ్రీరాముడు విమ్ణు దేవునికి సరివచ్చుచున్నాడు. పదునాలుగు 
"వేల రాతనులను, ఖరదూషణాదులను రాముడు ఒకటిన్నర చుపహకూర కాల 
ములో సంవారించుట అద్భుతము. 

ఆర్థాధిక ముహూ_ర్హేన రామేణ నిశితై శ్ళరై 
చతుర్దశ సహ స్రాణ్ రక్షసాం భీమకర్మణామ్. 30.834 
ఖరదూషణ ముఖ్యానాం నిహతాని మహాహవే. 30.35 

ఈ విధముగా, ఆకాశమున గుమిగూడిన చేవతలు, బుషులు, శ్రీరాముని 
(పశంసించి వారివారి నెలవులకు వెళ్ళినారు. 



రాక్షస సంహారమును గురించి అకంపనుడు రావణాసురునకు చెప్పుట 200 

లతక్మణుడు సీతాదేవిని గువాలోనుండి అశమమునకు తీసికొని వచ్చినాడు. 

(శ్రీరాముడు ఆశమము |వవేశించి లవ్మణుని పూజల నందుకొగ్నాడు. శత్రువులను 

వధించి మహర్షులకు సుఖము చేకూర్చిన (శ్రీరాముని సీతాదేవి చూచి ఆనందకందళిత 

వాదయముతో ఆలింగనము కావించుకొన్నది. 

తం దృష్ట్వా శ|తుహంతారం మహర్లీణాం సుఖావహమ్ 
ట్ అ 

బభూవ హృష్టా వె దేహీ భరారం పరిషస్వ బే. 80.80 

రాక్షసులు వాతులై నందుకును రామునికి యుద్దమున ఎట్టి అపాయమును 

కలుగనందుకును సీతాదేవి సంతసించి భర్తను మాటిమాటికి కవుగిలించుకొన్నది. 

తతస్తు తం రాక్షససంఘ మర్దనం 
సభాజ్యమానం ముదిత ర్మహర్షిభిః 

పునః పరిష్వజ్య శశిప్రభాననా 
బభూవ హృష్టా జనకాత్మజా తదా, 90.41 

రాతన సంహారమును గురించి అకంపనుడు రావణాసురునకు చెప్పుట 

రావణాసురుని చారుడై న అకంపనుడు లంకకు పరుగెత్తి జనస్థానమునందలి 

రాక్షుసు లందరు మరణించిన వృత్తాంతమును రాకుసేశ్వరుడై న రావణునికి తెలియ 
"జేసినాడు. 

లావజుడు : (కోపముతో) ఇంతటి ఘోరకార్యమును చేసినవా డెవ్వడు ? ఇం[దుడుగాని 

కుబిరుడుగాని, యముడుగాని, విష్టువుగాని, మరెవ్యడేగాని నాకు అపకార 

మొనర్చి సుఖింపగలడా ! నేను యమునికి యముడను, అగ్నిని నై తము దహింప 

గలను, రమ్యమైన నా జనస్థాన మును వాతమొనరించి చావుకు సిద్దపడిన వా డెవ్వడు. 

అతంవనుడు : (భయకంపితు డై) మహో బలపరా క మములు గల రాముడు మనవారి 

నందరను సంహారించినాడు (ప్రభూ ! 

భావణుడు * ఆ రాముడు ఇం|దుని, దేవతలను వెంట గొనివచ్చెనా యేమి ? 

అకోంవనుడు : అట్టి దేమియు లేదు. అంతపనియు రాము డి”క్కడే చేసినాడు. రామజాణ 
ములే పంచానన సర్పములై. రాతసుల నందరను భథించినవి. 

శరా రామేణ తూత్సృష్టా రుక్మ్కపుంథాః పత త్రిణః 

సర్వాః పంచాననా భూతా భకయంతిస్మ రాక్షసాన్. 3118 
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అత్నికి వాయువు తోడై నట్లు రామునికి అతని తమ్ముడు లక్మణుడు తోడై 

యున్నాడు. 

రొవజుడు ౩ సరే! చే నిప్పుజే జనస్థానమున కరిగి ఆ రామలవ్మణులను రూవుమూెదను. 

అతంననుణు : యుద్ధమున నీవు రాముని జయింపలేవు. అతని హరా|క్రమమును నేను 
కన్నులార చూచితిని. రాముడు కోపించి జాణమును (పయోగించునేని జల 
[పవాహములు సైతము ఎండిపోవును. అతడు సముద్రపు " చెలియలికట్టను 
భేదించి లోకములను సము[దజలములతో ముంచివేయగలడు. ఆకాశమును 
[బద్దలు చేయగలడు. మునిగిన భూమండలమును ఉద్దరింపగలడు. లోకములను 

సంవారించి పునస్స ప్పి కావింపగలడు. [వభూ ! యుద్దములో నీవు రామునికిచాలవు 

రాముని కడతేర్చుటకు ఒక ఉపాయ మున్నది. (శద్ధగా వినుము. రాముని భార్య 
“సతి రాముని వెంటనే యున్నది. ఆమెకు సరివచ్చువారు గంధర్వ స్త్రీలలోగాని అప్ప 
రసలలోగాని ఎవ్వరునులేరు. నీవు వెళ్ళి సీతను అపపారింపుము. సీతను విడిచి రాముడు 
[బితికియుండ లేడు, అంతే! రాముని వధించుటకు ఇంతకుమించిన మార్గము లేదు. 
రావణుడు : మంచిది ! నేను శేపు ఉదయముననే బయలుదేరి నీవు చెప్పినట్లు చేయుదును. 

రావణుడు మారీచుని ఆశ్రమమునకు పోవుట (మొదటి మారు) 
మరునా డుదయమున రావణుడు రథము నెక్కి బయలుదేరనాడు. దారిలో 

మారీచుని ఆ|శమ మున్నది. రావణుడు రథముదిగి మారీచుని ఆశ్రమమునకు వెళ్ళినాడు. 
మారీచుడు రావణునికి ఆతిథ్య మిచ్చి ఉచితముర్యాదలు చేసి, 

మారీచుడు : రాజా! కుశలమా ? నీ విట్లు తొందరపాటున వచ్చుట చూడగా నా కేమో 
సం దేహాముగా నున్నది. 

రావణుణు ౫ మారీచుడా |! ఎవ్వడో రాముడట |! జనస్థానమునందలి మన రాతనుల నంద 

రను నంహారించినాడు. ఆ రాముని భార్యను అపవారింపదలచి వచ్చి'నాను. 

అందుకు నీనవోయము కోరుచున్నాను. 

మారీచుడు : (ప్రభూ ! ఎవ్వడు నీ కీ దురాలోచన బోధించిన దుర్మార్గుడు ! వా డెవ్వడో 
నీకు పరమళతువు. నిన్ను సమూలముగా నాళన మొనరించుటకు చేసిన తం [తమే 
గాని మనేమియు కాదు. నీవు తల పెట్టిన వని, పాము కోరలను ెరుకుటకు 
పామునోట చేయి పెట్టిన ట్లున్నది. రామునితో విరోధము “పెట్టుకొని సాధింప 
లేవు. ఎందుకు? కోరికోరి అనర్గమును తెచ్చుకొనుచున్నావు ! నామాట విని 
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లంకకు మరలిపోయి నీ భార్యలతో సుఖముగా నుండుము. రాముడు. వనమున 

తన భార్యతో సుఖముగా నుండ గలడు. 

(పసీద లం కేశ్వర రాక్షసేంద్ర 

లంకాం (ప్రసన్నో భవ సాధు గచ్చ 

త్వం "సే "మ దారేను రమస్వ నిత్యం 

రావి ఎభార్యో రమతాం వనేషు. ఏ 1.49 

రావణుడు మారీచుని హిత వాక్యములను వని లంకకు మరలిపోయినాడు. 

శూర్పణఖ రావణునితో జనన్ధ్థానవధనుగూర్చి చెప్పుట 

జనస్థానమున రాజును అందరతోపాటు ఖరుడ్నుసె తము మరణించిన పిదప 

' శూర్పణఖ లంకకు వచ్చి రావణాసురుని చూచినది. లం కేశ్వరుడు మంతులమధ్య కొలు 

దీరియుండినాడు. ఇరువది చేతులతోను పది తలలతోను శోభిల్లుచున్నాడు. గొప్ప 

పీరుడై న రావణానురుడు రాజలతణములతో విరాజిల్లుచున్నాడు. 

వింశద్భుజం దశ్శగీపం దర్శనీయ పరిచ్చదమ్ 

విశాలవక్షసం వీరం రాజలకణ శోభితమ్. 32.8 

రావణాసురునికి చేవత లన్న లక్యుములేదు. అతడు ఒకప్పుడు భోగవతీపట్టణము 

నకు వెళ్ళి వాసుకిని జయించి తతకుని భార్యను అపపహారించిన వాడు. ఒకమారు 3 లాస 

ము_పై దండయా[త సలిపి కుబేరుని జయించి పువకవిమానమును వారించి తెచ్చిన 

వాడు, కుబేరుని చ్రై[తరథఎఐనమును, అతని పుష్కరిణిని, ఇం|దుని నందనవనమును 
ధ్వ్రంస మొనరించిన పరా[కవముశాలి. సూర్యచంద్రులు ఉదయించునప్పుడు వారిని తన 

చేతులతో అడ్డగింపగలడు. యజ్ఞములను ధ్వంసముచేయువాడు. బుషికంటకుడు. 

పదివేల సంవత్సరములు తపస్సు చేసి తన శిరస్సులను ఖండించి వానితో. |బహ్మ దేవుని 
అర్చించిన ధీరుడు. 

దళవర్షసహస్రాణి తప స్తస్త్వా,మహావనే 

పురా స్వయంభువే చీర శిరాం స్యుపజహార యః, 82.17 

'దేవాసురుల యుద్దమున వజాయుధముచేతను ఐరావత దంతములవలనను 

కలిగిన గాయముల గుర్తులు రావణుని వతస్థలమున మెరయుచుండినవి. రావణుడు, 

చుర్శిరీత్య మైన తెజస్సుతో వెలుగుచు పువ్పకోవిమానమున బంగారు సింవోననము 

నలంకరించియు స్నా డు. మంతులు రావణుని పరివేస్టించియున్నారు. 

శూర్పణఖ రానణానురునితో నిర్భయముగా మాటలాడుచున్న ది. 
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తారా ణఖ ! రావణాసనురా ! నీవు కామభోగములలో తగుల్కొని నీకు సంభవించిన 

ఘోరవిపత్తును శెలిసికొనజాలకయున్నా వు. కామవృ త్తిలో నున్న రాజు శ్మళశా 

నాగ్నితో సమానుడు. అట్టి (ప్రభువును ఎవ్వరును గొరవింపరు. యు క్తకాలమున 

తన కార్యములను నిర్వర్తించుకొనని రాజు తన రాజ్యమును పోగొట్టుకొని 

నాశనమగుటకు ఎంతోకాలము పట్టదు, సము|దమున మునిగియున్న పర్వతములు 

పశకాశింపనట్లు ' కాను నుపరతంతు డై న రాజు ౨౨తమా తము [పకాశింపడు. నీవు 
గ 

చపలుడవ్వ. నీకు చారు లున్న శు తోచుటలేదు. నీవ; ; బుద్దిహినుడవు. రాజు వె 

యుండతగిన వాడవు కాపు. ఎక్కుడగి దు=ర దేశమున జరుగు విషయములను 

“తము రాజులు తవు బారులవలన తెలిసికొందురు గనుకనే రాజులను డి ర్ 
య 

చతువు లందురు. 

యస్మా తృశ్యంతి దూరస్తాన్ సర్వానరా న్నరాధిపాః 
శి ళీ థి థి 

చారేణ తస్మా దుచ్యంతే రాజానో దీ ర్హచకు కుషః, 39.10 

ళ్ ద. - వి. రొ అ కీకు వారులే లేరాయేమి! నీ మం్మతులు వ లు పనికిమాలినవారుగా కనబడుచున్నారు. 
జనస్త్రానమున జరిగిన సమాచారము నీకు తెలిసినశు లేరు. నేను చెవ' చున్నాను వినుము. 

మనవారి నవదరను, వదునాలుగు వేల రాడనులను, ఖర చూస లులసె యు తము రాము 

సెక). చె గంహారించొనాడు. దండ కారణ్యమున బువులకు అభయ విచ్చి మన రాతనుల 

వారన్న కప్పించినాడు. నీ విచ్చట హాయిగా కామవృ _త్తీయందు "కాలము గడపుచు 

కూర్తుండయున్నాన. రాజు | కూరుడుగాను, (ప్రమత్తుడు గాను, గర్విగాను, శరుడు 

గాను ఉండునెని అతనికి ఆవద సంభ వించినవ్పుడు ఎక్ష్రరుగాని సహాయపడరు. తన 

గషజనులుకూాడ డార మె అక్ర రాజును వథింపగలరు. 
నానా తా 
4 

నా 
రో 5 రుమని వలయ వు, నచట మున ట్లు కనబడంచున్నద్. 

న] 
cA ce 

gE 3 
రాజు జాగరూకుడై ఎవుటిపనులను , అప్పుడు చక్క బెట్టుకొన 

మేళృనియెొజల' తం లంత చినంంక్ట్ట్ర కాగా వఎఎనున్ యెడల త్వరలోనే రాజ్యమును ఏ “ట్టుక్ ని తృణ పాయుడ్డు _కా కాగలడు. 
అ అలో 3 వలి, ఆ ఒక ఒత్యమును జ్ఞ బయం దుంచుకొనుము. ఎండుక త్రలుగాని, మట్టి బెడ్డలుగాని , తుదకు 

దుమ్ముగాని ఎందుకె. నను పనికివచ్చును గాని రాజ్య|భష్ట్లు డెన 'రాజుమా త్రము అత డెటి 
సమర్థ డెనను ఎందుకును కొరగాడు. 

| 
శు A 8 శా షె ర్భవె త్కార్యం లో ష్టెరపి చ పాంనుభిః 

చా మాం 

నతు స్టానా త్చరిభ షః కార్యం స్యా ద్వసుధాధిపైః 33.18 
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రాజునకు ఉండవలసిన లక్షణములు నీయం దొక్క_టియును కనిపించుటలేదు. 
నీ సంగతి చూడగా నీవు త్వరలోనే రాజ్యమును కోల్పోయి నాళన మగుదు వని తోచు 
చున్నది. 

పరావమంతా విషయేషు సంగతో 
న దేశకాల (ప్రవిభాగ త త్త్వవిత్ 

అయుక్తబుద్ది రుణదోష నిశ్చయే 

విపన్నరాజ్యో నచిరా ద్విపత్స్య్య పే 33.23 

శూర్చుణఖ పలికిన నిష్టురవాక్యములను విని రావణాసురుడు దీ ర కాలము 

ఆలోచించి అనుచున్నాడు. 

రావణుడు : (కోపముతో) ఎవ్వ డా రాముడు! అత డెట్టివాడు. అతని వీర్యపరా[క్రమము 
లెట్టివి? అతడు దండకారణ్యమునకు వచ్చిన కారణ మేమి ? ఖరదూషణులనే 

వధించెనా! రాముని ఆయుధము లెవ్వి ? - 

బార్భుణఖ ౩ రాముడు మన్చ థా కారుడు, జటాజినములు ధరించియున్నాడు. రాముని 

ధనుస్సు ఇం|దధనుస్సుకు సాటివచ్చుచున్నది. బాణములు |పయోగించుటలో 

రాముని హ_స్తలాఘవమును వర్ణించుట నా తరముకాదు. ఒకటిన్నరముహూ ర్త 

కాలమున అన్ని వేల రాక్షసులను వధించినవాడు. మనవారిలో ఒకడై నను 

మిగుల లేదు. (స్త్రీవధ చేయరా దని నన్నుమా|త్రము దయదలచి విడిచి పెట్టినాడు. 

రామునికి లవణు డని ఒక తమ్ము డున్నాడు. రామునియెడ మిక్కిలి భక్తి 

| పేమలుకల వాడు. మంచి బుద్దిమంతుడు, బలవంతుడు. రామునికి కుడిభుజమువంటి 

వాడు. రాముని బహిొ౭ః| పాణ మని చెప్పదగిన'వాడు, 

అమర్షీ దుర్జయో జేతా విక్రాంతో బుద్ధిమాన్ బలీ 

రామస్య దక్షిణో బాహు ర్నిత్యం ప్రాణో బహిశ్చరః. 34.18 

రామునికి ఒక భార్య కలదు. ఆమెేరు సీత. అంతటి అందగత్తె ఈలోకమున 

కాదుగదా మ రేలోకమునకూడ ఉండబోదు. వనదేవతవలి, అఫరలక్ష్మీ దేవివలె వెలుగు 

చున్నది. 

సా సుశేశీ సునాసోరు స్పురూపా చ యశస్స్వినీ 

దేవతేవ వనస్యాస్య రాజే శ్రీరివాపరా. 34.10 
చె 

సీత ఎ వ్వనికి. భార్యగా నుండునో ఆమె ఏ పురుషుని సంతోషముతో ఆలింగనము 

గావించునో, అటి టి భాగ్యశాలి ఇం(దునికంళు అధికుడుగా జీవించియుండగలడు. 
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యస్య సీతా భవేద్భార్యా యం చ హృష్టా పరిష్వజేత్ 
ఆతిజీవేత్స సర్వేషు లోకేష్వపి పురందరార్, 34.18 

ఆ సీత నీకు తగిన భార్య. నీ వాసుకు తగిన భర్తవ. ఆమెను నీకొరకు తీసికొని 

వచ్చుటకు ఎంతో |[పయత్నించినాను. ఆ | పయత్నములోనే నా కీ గతి పట్టినది. లత్ము 

ణుడు నా ముక్కును చెవులను ఖండించినాడు. నీవు సీతను చూచుటుయే తడవు, వెంటనే 

మన్మథబాణమునకు గురి కాగలవు. సీ నీకు భార్యగా నుుండవలయు నని కోరిక గల దేని 

ఇప్పుడే బయలు దేరుము. కుడికాలు ముందు పెట్టి నడువాము. పని జయ మగును, 

మన రాక్షసులను సంహారించిన రాముని వధించి, మృుతు లై నవారికి సుఖము 

చేకూర్పుము. నన్ను విరూపిణిగా చేసిన ఆ లత్మణునికూడ నీ జాణగులచే వధింపుము. శ్ర 
రామలక్ళణులు నీచే హతుులె నపిదప ఏ౫ అనాథురాలై నివశము కాగలదు. నా మాట 

నీకు నచ్చినయెడల నేను చెప్పినట్లు నిర్భయముగా చేయుము. ని ఆత్మశక్తిని గుర్తించి 
౧ రి 

శ్రీ బలపరా[క మునులను వినియోగించి సీను తెచ్చుకొనుక SEs 

క్షసేశ్వర. 34.26 

శ ఒం ను న న నట బో ఇ త ఖ్ ఇ” ఇల 

| రామలత్ముణ. లను పథం సీతను 'తెన్నున్ చెప్పుచున్నది వార్పుణఖ. ఎత స్వయముగా 

తన వెంటవచ్చుటకు ఇస్ట్రపడ నిచో బలమును వినియోగించి తెచ్చుకొను మని చెప్పుచున్న దేకాని 

దొంగతనముగా రెమ్మని. సార్పణఖ చెప్పల ము. రామలవ్వ ఎలు వదింపబడిన సేగాని లనకు వారి 
(Se 

వలన కలిగిన అవమానము తీరదు. గీతను తస ఫ్య రించి నయ బుది రావణునికి అకంపనుడు 

కఠథిగించినాడు. రాముని పశా[కమమును ఎవలచుకొని రావ: 

ఉపాయము నే అనుసరించినాడు, | | 
~ 

రాపణుడు పూరిచుని ఆ శ్రమముసకు పోవృట ( ర0డవమారు) 

రావణుడు మం|తులకు సెలవిచ్చి కొలువు చాలించినాడు. తన కర్తవ్యమును 
గూర్చి తర్కించుకొని యానశాలకు వెళ్ళి రథమును సిద్దము చేయు మని నూతునికి 

చెప్పినాడు. “కామగమనను కలిగిన రథము నారోహిొంచి సను దతీరమున నుండిన 

నులను, కదళీ నారికేళ ననములను, వపలువిధనులైన 

వృష నమూహములతో కూడిన వచేశముల; ఘు, పట్టణములను తిలకించుచు రావణుడు 

అవను 

'ఇ|శమములను, తామర కొ 

ఆ కాళమార్షమున 'పయాణము చేసినాడు. 
(wn 

దారీలో ఒక గొప్ప వటవృక మున్నది. దాని కొమ్మలు నూరు యోజననుల 

నిడివి గలవి. పూర్వము గరుత్మంతుడు గజకచ్చవనులను ఆహారముగా. తెచ్చుకొని 
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వానిని భతీంచుటకు ఈ చెట్టుకొమ్మ వెన కూర్చుండినాడు. ఆ బరువు మోయజాలక 

ఆ కొమ్మ పిరిగినది. ఆక కొమ్మను ఆశయించుకొని వై వె ఖాననులు, వాలఖిల్యులు అయిన 

బుషులు తపస్సు చేసికొనుచుండినారు. గరుత్మంతుడు ఆ బుమమలమీద. దయదలచి ఆ 

కొమ్మను, గజకచ్చపములను తీసికొని వెళ్ళి ఒంటి కాలిమీద నిల్వబడి గజకచ్చపములను 
భకీంచి, అందుండిన నిమాదుల నందరిని చంపి, వారినికూడ భతీంచి, బుషులకు 

బాధ కలుగనియక తప్పించినాడు. గరుత్మంతుడు అక్కడనుండి ఉత్సాహముతో |పయా 
ణము చేసి ఇం|దుని భవనమున నుండిన అమృతమును తెచ్చినాడు. ఆ వటవృవము పేరు 

సుభ దము. రావణుడు ఆకాశమార్గమునపోవుటలో ఆ వటవృక్షమునుకూడచూచినాడు. 

ఈ విధముగా (పయాణము చేసి రావణుడు సము దప్పు ఆవలితీరము చేరినాడు. 

మారీచుని ఆశమము అక్కడ నున్నది. మారీచుడు జటావల్కలములు -ధరించి ఆహార 

. నియమమును పాటించి ఆ[శమమున కాలము గడపుచున్నాడు. 

రావణుడు మారీచుని ఆశ్రమము ప్రవేశించినాడు. మారీచుడు రావణునికి 

ఆతిథ్య మిచ్చి రావణునితో అనుచున్నాడు. 

మారీచుడు : రాజా ! లంకలో అందరకు కేమమేనా! మరల ఇంత ఫ్రీఘముగా వచ్చు 

టకు కారణ మేమి ? 

రౌవోణుడు : మారీచా! నేను తీరనిదుఃఖముల్నో నున్నాను. ఇప్పుడు నీవే నాకు పరమగతివి, 

మారీచ శూయతాం తాత వచనం మమ భాషతః 

ఆరోఒస్మి నుమ చార్తస్య భవాన్ హి పరమా గతిః. 36.1 

[ముల్లోకములను తల్ల డిల్ల జేసిన రావణునినోట ఎట్టి ఆ_ర్హనాదములు వెడలుచున్నవో 
౧ ౧౧ ౧ రు షా 

గమనింపదగియున్నది. రావణుని తేజస్సు ఇప్పటిశే నశించిన దని యీ దీనాలాపములు 

నూచించుచున్న వి. చెడుతలంపు కలిగినకణముననే తేజస్సుడీణించుననుటకు గొప్పనిదర్శనము 

_ నాయనా! మారీచా! పదాతియైన ఒక్కమానవమా[తుడు జనస్థానమునందలి, 
మనవారి నందరను, పదునాలుగువేల రాతసులను నంపహారించ్చినాడు. 

చతుర్ణశ సహస్రాణి రక్షసా ముగ్రతేజసామ్ 

నిహతాని శర సీకె ర్యాను శే షణ పదాతినా 86.8 
షా 

మనఖరుడు, దూషణుడు, (తిశిరుడు, అందరు చనిపోయినారు. రాముడు తన 
దేశమునుండి తండిచే తరుమబడి అడవికి వచ్చినవాడు. రాముడు అతి కూరుడు. 

ఇం[దియలోలుడు. అధర్మపరుడు. లోకులకు కీడుచేయుటయం -దాసక్తి కలిగినవాడు. 
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దుశ్నీలః కర్కశ స్తీక్షో మూర్జో లుద్దోఒజితేంద్రియః 

త్య క్తధర్మో హ్యాధర్మాత్మా భూతానా మహితే రతః 36.11 

[రావణుడు తన దుర్గుణములను రామునికి ఆరోపించుచున్నాడు. రావణుని వర్ణింప 
దలతుమేని అతనినోట వచ్చిన యీ ళ్లోకము చక్కగా సరివడును] 

ఎట్టివిరోధముగాని లేకయే రాముడు కేవల బలము నా(శయించి నా చెలియలి 

ముక్కు, చెవులు కోయించినాడు, 

యేన వైరం వినారణ్యే సత్త్వ మాశ్రిత్య కేవలమ్ 

కర్ణనా సాపహరణా దృగినీ మే విరూపితా 36.12 

[9-4 “వినావై రంచ రౌదశా” అని సీతాదేవి రామునికి చెప్పిన దోషమునే రావణుడు 
ఆరోపించుచున్నాడు ] 

మారీచా! రాముని భార్యను ఇప్పుడు తేవలయును. అందుకు నీ సహాయము 

అవసరము. మారీచుడా! నీవు యుద్దముననేగాక మాయలయందును పండితుడవు 

గదా! నీ విప్పుడు చేయవలసిన పనిని (శద్దగా వినుము: వెండిబిందువులతో కూడిన బంగారు 
జింక రూపమును దాల్చి రాముని ఆ(శ్రమమున సీతకు కనబడునట్లు తిరుగుచుండుము, 
జింకను పట్టి తెమ్మని రామలవ్మణులను సీత అడుగగలదు. ఇందుకు సందేవా మేమియు 
లేదు. నీవు పరుగెత్తి రామలజ్మణులను ఆ[శమమునుండి దూరముగా తీసికొనిపొమ్ము. 

- ఈలోపల నేను సీతను అపవారించెదను. ఆతరువాత యుద్దము వచ్చినను భయపడవలసిన 
పనిలేదు... భార్యను కోల్పోయిన. రాముడు దుఃఖముతో - కృశించియుండును గనుక 
మన మతనిని నులభముగా జయింపవచ్చును. ' 

సౌవర్ణ స్త్వం మృగో భూత్వా చిత్రో రజత ' విందుభిః 

ఆశ్రమేతస్య రామస్య సీతాయాః (ప్రముఖే చర 36.18 

త్వాం తు నిస్సంశయం సీతా దృష్ట్వా తు మృగరూపిణమ్ 

గృహ్యతా మితి భర్తారం లక్ష్మణం చాభిఢాస్యతి 86.19 

తత _స్తయో రపాయే తు శూన్వే సీతాం యథాసుఖమ్ 
నిరాబాధో హరిష్యామి రాహు శ్చం|(ద్రప్రభా మివ 36.20 

తతః సశ్చా త్పుఖం రామే భార్యాహరణ కర్మితే 

విస్రబ్ధః (ప్రహరిష్యామి తృతార్ధే నాంతరాత్మనా. . 30.21 

[ ఇప్పటికి ఇంతవరకే తోచినదికాబోలు |! రాముడుమాతము జింకను వెంబడించి 
లవ్మణుడు ఆళమములోనే ఉండినయెడల ఏమికావలయునో ఆవల ఆలోచించియుండును, 
లేక, సమయము వచ్చినప్పుడు చెప్పవచ్చు నని ఇంతవరకే చెప్పినాడో ! రావణుని ఆలోచ్జే 
లను మనము తెలుసుకొనగలమా ! శాబోపు నన్ని వేశమును ఎంతచక్కగా ఊహించినాడు 1) 
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రాముని"పేరు వినుటతోడనే మారీచునికి భయము పుట్టినది. నోరు ఎండిపోయినది, 

“చెదవులను, నాలుకతో తడుపుకొన్నాడు. కండ్లు తేలవేసినాడు. [పాణము పోయినంత 

పనీ అయినది. 

తస్య రామకథాం శ్రుత్వా మారీచస్య మహాత్మనః 

శుష్కం సమభవ ద్వక్తం పరిత్రసో బభూవ హ 36.22 

ఓష్టా పరిలిహన్ కుష్కా_ నేశ్రై రనిమిషై రివ 

మృత భూత ఇవార్తస్తు రావణం సముదై క్షత, 36.23 

మారీచుడు : (అంజలిచేసి) రాజా! ఇచ్చకములు పలుకువారు సులభముగా దొరకుదురు 
"కాని అ|పియమైన హితమును చెప్పువారు మక్కిిలి అరుదు. చెప్పినను విను 

వారు అంతకంకు అరుదు. 

సులభాః పురుషా రాజన్ సతతం ప్రియవాదినః 

అ(పియస్య తు పథ్యస్య వక్తా (శోతా చ దుర్గభః. 87.2 

నీవు చపలుడవు. నీకు చారులుకూడ లేరుకాబోలు ! నీవు రాముని [పభావమును 

గుర్తిం చినశ్లులేదు. రాముడు కోపించునేని లోకమున రాతను డనువాడు లేకుండ చేయ 

గలడు. సీత నిన్ను చంపుటశే పుట్టిన ట్లున్నది. నీవు కామలోలుడవు. నిరంకుశుడవు. 

నీవంటివానిని [ప్రభువుగా బడసిన లంక సర్వనాళశన మగుకాలము సమీపించిన దని తోచు 

చున్నది. నీయట్టి దుర్మార్గుడు రాజై నచో రాజ్యమును, ప్రజలను, తనను నాశన మొన 

రించుకొను ననుటకు సంచేవాములేదు. 

త్వద్విధః కామవృతో హి దుళశ్ళీలః పాపమం;త్రిత 8 

ఆత్మానం స్వజనం రాష్ట్రం స రాజా హంతి దుర్మతిః. 37.7 

నీ వన్నట్లు రాముడు తం|డిచే అడవికి తరుమబడినవాడు కాడు. అధర్మపరుడు 

కాడు. |కూరుడు కాడు. ధర్మము నాశయించి తం|డిని తరింపజేయుటకై అడవికి 

వచ్చినవాడు. రాముడు ధర్మవిగహుడు. సత్యపర్శాకముడు. దేవతలకు ఇంద్రుడు 

ద్రభువై నట్లు [ప్రజ లెల్లరకును రాముడు (ప్రభువు. 

రామో విగ్రహవాన్ ధర్మ స్పాధు స్సత్యపరాక్రమః . 

రాజా సర్వస్య లోకస్య దేవానాం మఘవా నివ, 97.183 

సీతాబేవి. తన తేజస్సు చేతనే తన్ను రతించుకొనగలదు. సీతను అపవారించుట 
సాధ్య మైనవని కారు. సూర్యుని తేజస్సును సూర్యుని యొద్దనుండి ఎవ్వరె నను అపవా 

శ్రష్షగలరా.! రాముడు యమునివంటివాడు. రామబాణమునకు గురి కావలదు, రాముడు ; 

తన ఛారగను తన |పాణములకంబ మిన్నగా చుమించువాడు. సీతయు సర్వదా 
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రామునే అనుసరించియుండును. వా రిద్దరను విడదీయుపని పెట్టుకొనవలదు. నీకు దిని 

వలన లాభ మేమియు కలుగదు. నీవు నుఖముగా |బకతికియుండదలతువేని రామునికి 

అపకారము తల పెట్టవలదు. 

జీవితం చ సుఖం చైవ రాజ్యం చైవ సుదుర్లభమ్ 

య దీచ్చసి చిరం భో క్తుం మా కృథా రామవి ప్రియమ్. 87.22 

[శ్రీరాముని మనస్సునకు బాధ కలిగించు పనులు చేయువా రందరకు ఈనాడుకూడ. 

ఇదేమాట | 

రాజా ! నీవు లంకకు మరలిపోయి, విభీషణుడు మున్నగు మం|తిన త్తములతో 

చక్కగా ఆలోచించి, గుణదోవములను, బలభాబలములను విమర్శించి, మంచిచెడ్డలు 

గమనించి, వది యుక్తమో దానిని చేయుము. నేను నీ కేమము కోరి మరిమరి చెప్పు 
చున్నాను. రామునితో విరోధము పెట్టుకొనవలదు. నామాట వినుము; కేమపడుధువు. 

రాముని సంగతి నేను స్వయముగా ఎరుగుదును. ఒకప్పుడు నేను బుషి మాంన 

మును తినదలచి దండకారణ్యమున సంచారము చేసినాను. విశ్వామితుని యాగము 

నకు భంగము కలిగించినాను. తన యాగసంరతణకు విశ్వామి[ తుడు రాముని తోడ్కొని: 

వచ్చినాడు. “రాముడు పసివాడుగచా ! నన్నేమి చేయగలడు అని తలచి నేను 

ఢథైర్యముగా విశ్వామి[ తుని యజ్ఞ వేదికవెకి దుమికినాను. రాముడు నామీద బాణ. 

మును [పయోగించినాడు. రామజాణము దెబ్బకు నేను.నూరు యోజనముల కావల 

సము[దమున పడి మూర్చిల్లి ఎంతోకాలమునకు మూర్చ్భదేరి నెమ్మదిగా లంకకు చేరు. 

కొన్నాను. ఆ సమయమున రాముడు దయదలచబట్టి [పాణముతో బయటవడినాను. 

రాముని బాణవేగము నాకు చక్కగా తెలియును. రామునితో పోరుపెట్టు: 

కొన్న యెడల నీవు చెడిపోవుట నిశ్చయము. అంతేకాదు; లంకలోని రాక్షను లందరు నీ. 

సవావాసదోవమువలన నాశనము కాగలరు. నిర్లోషు లెందరో నీ పాపములకు బలి: 
యగుదురు. 

ఆకుర్యంతో౬సి పాపాని కుచయః పాపసం[(శ్రయాత్ 

పరహాపపై ర్వినశ్యంతి మతా నాగ(హదే యథా. 38.26: 

రాజా! హార్మ | పొసాదములతో నిండి నమస్త సంపదలతో కళకళలాడుచున్న 
లంకాపట్టణ మంతయు బూడిద కాగలదు. ఎందుకువచ్చిన బాధ ! పర చారాభిమర్శనము 

కంచు పాపము మరొక్కటికలడా ! నీకు వేయిమంది భార్య లున్నారు. వారితో తృ _్తి 
జెంది నీ కులమును, నీ గౌరవమును, నీ (ప్రజలను, నీ రాజ్యమును, నీ |పాణమును. 
రతీంచుకొనుము. 
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(పమదానాం సహస్రాణి తవ రాజన్ పరిగ్రహః, 98.30 

భవ స్వదారనిరత స్స కులం రక్ష రాక్షస 

మాన మృదిం చ రాజ్యం చ జీవితం చేషమాత్మనః. 88.31 
ధి ది 

నా అనుభవమును మరియొకటి చెప్పెదను. మారుపలుకక వినుము. 

ఇదానీమపి యద్వ_త్తం తచ్చ ఎణుష్వ నిరుత్తరమ్, 39.1 

రాముని బాణహతి రుచి చూచియు, నేను మరియొకమారు ఒక సాహసము” 

గావించితిని. నేనును, నా స్నేహితు లిద్దరును జింకరూపములు దాల్చి దండ కారణ్యమున 

కరిగి బుషుల మాంసము తినుచు అరణ్యమున తిరుగుటలో రాముని ఆ|శమ| పాంతము 

నకు వచ్చినాము. రాముని చూచి పాతపగను తీర్చుకొనదలచినాను, 

[ఇచ్చట గమనింపదగిన ముఖ్యవిషయమొకటి కలదు. పొతపగ ఎట్లు క్షలిగినది * విశ్వా 

మితుని యాగరకుణకాలమున రాముడు మారీచుని పె బాణము [పయోగించుట ఒక కార 

ము. శెండవ కారణ మొకటి యున్నది. మారీచుని తల్లియైన తాటకను (్రీరాముడు వధించి 

ముండు సంగతిని మనము మరచిపో రాదు. 7 

రాముడు తాపనుడుగా వున్నాడుగదా యని ధ్ర ర్యముచేసి రామునిమీదికి 

ముగ్గురము బయలు దేరినాము. రాముడు మమ్ములను చూచి మూడు బాణములను 

[పయోగిచినాడు. రామబాణ్య ప్రభావము నాకు తెలియును గనుక నేనెట్లో పరుగెత్తి 

తప్పించుకొన్నాను. కాని నా న్నేహితు లిరువురును నిహతు లై నారు. నేను (పాణ 

ముతో బయటపడి వచ్చి యీ ఆ|శ్రమమున తపస్సు చేసికొనుచున్నాను.. 

శరేణ ముకో రామస్య కథంచి (త్రాప్య జీవితమ్ 

ఇహ ప్రవ్రాజితో యు క్ర సాపసోఒహం౦ సమాహితః. 89.18 

రాజా ! జటావల్కలములు దాల్చి ధనుస్సు ధరించిన రాముడు వాళశహస్తుడై న 

యమునివలె నాకు |పెతివృతమందును కనఖడుచున్నాడు. ఒకడుకాదు. అనేక వేల 

రాములు నా కంటికి కనిపించుచున్నారు. అరణ్య మంతయు రొమమయముగా కాన 

బడుచున్నది. జననంచారములేని బయలు(ప దేశములందును రాముడే కానవచ్చు 

చున్నాడు. కలలో రాముని చూచి భయ థాంతుడ నె మూర్చ నొందుచుందును. 

రాముని భయమువలన 'రి అను అక్షరము వినబడునేని రాముడని భయకంపితుడ నగు 

చున్నాను. “రత్నములు” “రథములు” అని విన్నప్పుడుకూడ నాకు భయము తోచు 

చున్నది. 

["రా” అని దీర్భముకూడ అక్కరలేదు “రి అన్ననే చాలు ననుటను రత్నములు, 

రథములు అని ఉదాహారించుట సొంపుగా నున్నది. | 
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వృకే వృక్షే చ పశ్యామి చీరకృష్ణాజినాంబరమ్ 

గృహీత దనుషం రామం పాశహ స్త మివాంతకమ్. 89.14 

అపి రామసహ్మస్రాణి భీతః పశ్యామి రావణ 

రామభూత మిదం సర్వ మరణ్యం (ప్రతిభాతి మే 39.15 

రామమేవ హి పశ్యామి రహితే రాక్షసాధిప 
అణ అద . ట్ర ల 

దృష్ట్వా స్వప్నగత౦ రామ'ముదృమామి విచేత నః 9.16 

రకారాదీని నామాని రామ (త్ర స్తస్య రావణ 

రత్నాని చ రథాశ్రైవ త్రాసం సంజనయంతి మే, 89.17 

రాజా! రాముని (పభావము నాకు చక్కగా తెలియును. నీవు |బతికియుండ 

గోరుదువేని రామునితో వైరము పెట్టుకొనవలదు. నే నేదో తపస్సు చేసికొనుచు 

కాలము గడుపుచున్నాను. నన్నుమాతము ఈ పనిలోనికి దింపవలదు. రామునితో 

యుద్దము చేయుదువో మానుదువో నీ ఇష్టము. నా యొదుటమా[తము రామునిమాట 

ఎ_త్తవలదు. లోకమున మంచివా రనేకులు ఇతరులు చేసిన అపరాధమువలన సపరివార 

ముగా నాశన మగుట కలదు. అహ్తై నేనుకూడ నీ అపరాధమునకు బలి యగుదును. నీవు 

నీ ఇష్టానుసారము (ప్రవ_ర్తింపుము. నేనుమా[తము నీ వెంబడి రాను. 

రణే రామేణ యుద్ధ్యస్వ క్షమాం వా కురు రాక్షస 
న తే రామకథా కార్యా యది మాం ద్రమ మిచ్చసి 39.19 

ల 

బహవ సాధవో లోకే యుక్తా ధర్మ మనుస్టితాః 
సరేషా మవరాధేన వినష్టా స్పపరిచ్చదాః 99.20 

సోఒహం తవాపరాధేన వినశ్యేయం నిశాచర 
కురు య త్తే క్షమం తత్త్వమహం త్వాం నానుయామి హ, 89.21 

రావణా! రాము డేదో తప్పు చేసెనని యంటివి. ఖరుడు తన సై న్యమును తీసికొని 
రామునివైకి వెళ్ళినందున రాముడు (పతియుద్దముచేసి వారిని వధించినాడు. ఇందులో 
రాముడు చేసిన తప్పు ఏమైన కలదా! నీవే చెప్పుము. ఇప్పుడై నను నామాట నాలకించి 

లంకకు మరలిపొమ్ము. 

మారీచుని హిత వాక్యములు రావణుని మనస్సున కెక్కలేదు. చావగోరినవాడు 

జొషధమును సేవించునా ! 

రావణుడు ; మారీచా! అర్థము లేని ఈ మాటలవలన లాభ మేమి! రాముడు న న్నేమియు 

చేయజాలడు. ఒక (స్త్రీమాట విని .తల్లిదం[డులను, స్నేహితులను, రాజ్యమును, 
౧ 

వదలి పెట్టి అడవికి నడచిన ఈ రాముడు న న్నేమి చేయగలడు ? నేను సీతను 
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తప్పక అపవారింతును. ఆకార్యమును నీ కళ్టిదుటనే చేయుదును. నన్ను 

మరలించుటకు నీవల్ల కాదు సరిగదా, చేవతలకు నె సైతము సాధ్యము కాదు, 

ఈ -కార్భమునందలి గుణదోషములను నిర్ణయింపు మనిగాని అపాయములు 

ఉపాయములు చెప్పు మనిగాని నేను ని న్నడుగుటలేదు. 

దోషం గుణం వా సంప్పష్ష స్వ మేవం వకు మర సి 
టై ఆ వి టౌ 

ఆపాయం వా ప్యుపాయం వా కార్యస్యాస్య వినిశ్చయే. 40.8 

రాజు అడిగినప్పుడే మం।| తియెన వాడు చేనినై న చెప్పవలయు నేగాని అడుగని 

యెడల చెప్పకూడదు. రాజునకు హితము శె చెప్పదలచుకొన్నప్పుడు మృదువుగా, వినయ 

ముగా, చెప్పవలయు నేగాని పరుషముగాను, తిరస్కార భావముతోను, చెప్పుట సరి 

కాదు. అట్లు చెప్పినచో రాజు ఆలకించునా ! 

వాక్య మృపతికూలం తు మృదుపూర్వ౦ హితం శుభమ్ 

ఉపచారేణ యుక్తం చ వక్తవ్యో నసుధాధిపః. 40-10 

సావమర్షం తు యద్వాక్యం మారీచ హిత ముచ్యతే 
నాభినందతి త(దాజా మానార్హో మానవర్దితమ్. 40.11 

అగ్ని, ఇంద్రుడు, చందుడు, వరుణుడు, యముడు, ఈ అయిదుగురి రూపము 

లను రాజులు చాల్చియుందురు. అగ్ని దేవుని వేడిమి, ఇందుని పరాక్రమము, చం|దుని 

చల్లదనము, వరుణుని (పసన్నత, యముని దండనశ కి ఇవన్నియు రాజలయందు 

(పతిష్టితములై యుండును. కావున రాజులను ఎల్లప్పుడు గౌరవించి పూజింపవలయును. 

నీవు రాజధర్మమును న్మరింపక మీ ఆశ్రమమునకు 'అభ్యాగతుడనుగా వచ్చిన నీ|పభువై న 

నన్ను నోటికి వచ్చినట్టు నిందించుచున్నావు. అట్లు చేయుట గొప్ప తప్పు. 

నా ఆజ్ఞను నీవు నిర్వహింపవలెను. అంతే! నీవు బంగారుజింక రూపమును దాల్చి 

సీతకు కనబడునట్లు ఆమె యెదుట తిరుగుము. నేను చెప్పినట్లు రాముని దూరముగా 

కొనిపోయి * “హోసీతా ! హాలకణా” అని రాముని కంఠస్వేర ననుకరించి బిగ్గరగా 

కేక పెట్టుము. ఆ మాటలు విన్న వెంటనే అన్నయందు తనకుగల (పేమచేతను, సీతా 

(పేరణవల్లను లత్మణుడు రాముని అనుసరింపగలడు. రామలవ్మణులు లేని సమయముగా 

చూచి నేను సీతను అపహారించెదను. 

 అప్మక్రాంతే తు కాకుత్ సే దూరం యాత్రా ప్యుదాహర 

“హా సీతే లక్ష్మణే' శ్వేవం రామవాక్యానురూపక మ్. 40.19 

త చుత్వా రామపదవీం సీతయా చ (పచోదిత ః 

అనుగచ్చతి సం(భాంతః సౌమిత్రి రపి సౌహృదాత్. 40.20 
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అప్యక్రాంతే చ కాకుత్ స్టే లక్ష్మణే చ యథాసుఖమ్ 

ఆహరిష్యామి వై దేహీం సహసాక్ష శృచీ మివ. 40.21 

మారీచా ! ఈ పనిమా[తము చేయుము. ఆతరువాత నీ ఇష్టమువచ్చినచోటికి 

పొమ్ము. నీకు అర్భరాజ్య మిచ్చెదను. 

రాజ్యస్యార్థం (పయచ్చామి మారీచ తవ సువ్రత 40.23 

ఇప్పుడే బయలుదేరుము. నేనుకూడ నీ వెంట వచ్చెదను. రాముని వంచించి 

యుద్దముతో పనిలేకయే సీతను తెచ్చుకొందము. కార్యము చక్క బెట్టుకొని మనము 

లంకకు పోవుదము. 

| అర్ధరాజ్యము నిచ్చుటకు కాబోలు ! | 

మారీచా! శెలిసినదా! “సరే అనుము. నీవీ కార్యము . చేయనియెడల 

ని న్నిప్పుడే వధింతును. నిన్ను బలాత్కరించిమైనను నీ చేత ఈ పని చేయింతును. 

న చేత్క-రోషి మారీచ హన్మి తా మహ మద్య వై వె 

ఏతత్కార్య మవశ్యం మే బలాదపి కరిష్యసి 40.28 

రాజునకు (పతికూలముగా చరించువా డప్పుడును సుఖపడడు. రామునీవలన 

నీకు మరణము కలుగుట సందేహాముగా ఉండవచ్చును కాని నా మాట వినవేని నాచేత 

నీకు మరణము కలుగుటలో సందియ మేమియునులేదు. ఈ. ఆంటిని చక్కగా పరిశీలించి ' 

నీ “ఏ మేలని తోచునో అట్లు చేయుము. 

ఆసాద్య తం జీవితసంశయ స్తే 

మృత్యుర్దు9వో హ్యద్య మయా విరుధ్య 

ఏక ద్యథావ (క్పతిగృహ్య బుద్ధ్యా 

య దత్ర పథ్యం కురు త త్తథా త్వమ్ 40.27 

మారీచుడు : రాజూ ! నీకు వినాశము కలిగించు ఈ ఉపాయమును వ పాపాత్ముడు బోధించి 

నాడు. రాజు తప్పుదారి [తొక్కుచున్నప్పుడు మం|తులు ఊరక యుండరాదు. 

రాజును సకలవిధముల నిగహించి మించి దారికి మరల్సవలెను. నీ మంతులు 

నిన్ను నీగహింపకున్నారు కావున వారు వధ్యులు. 

వధ్యాః ఖలు న హన్యంతే సచివొ స్తవ రావణ 

యేత్వా ముత్సథమారూఢం న నిగృహ్హాంతి సర్వశః 41.68 

' ధర్మమునకు, జంరుమునకు రాజీమూలము కావున రాజును ఎన్హైనను రషించు 

కొనవలెను, నీ యట్టి దుర్మార్గుడు, ఇం|దియలోలుడు రాజుగా ప్రా పించినందున 
'రావ్ససు లందరు నళింతురనుటకు సందేహములేదు. 
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అవశ్యం వినశిష్యంతి సర్వే రావణ రాక్షసాః 

యేషాం త్వం కర్కు_శో రాజా దుర్చుద్ది రోజితేం|దియః 41.15 

కాక తాళీయముగా నాకు సంభవించిన యీ ఆపదనుగూర్చి నేను చింతపడుట 

లేదు. నీవును నీ వారందరును నాశన మగుదురనిమా[తము దుఃఖపడుచున్నాను. 

తదిదం కాకతాళీయం ఘోర మాసాదితం మయా 

అత కిం శోచనీయ స్త్వం ససై న్యో వినశిష్యసి 41.16 

రాముడు నన్ను వధించి, తరువాత నిన్నుకూడ త్వరలోనే వధింపగలడు. 

రామునిచే మరణము నొంది నేను కృ తార్థుడ నగుదును. 

(నీ చేత చచ్చుటకంశు నాకదియే మేలు |] 

మాం నిహత్య తు రామస్తు నచిరా త్వాం వధిష్యతి 

అనేన కృతకృత్యోఒస్మి (మ్రియ యదరిజా హత; 41.17 

రామునికంట "నేను పడుటయే ఆలన్యము. నేను మరణించుట నిశ్చయ మని తెలిసి 

కొనుము. నీవుకూడ అంతే. సీతను అపహరించిన వెంటనే నీవు, నీ బంధువులు అందరు 

వాతు లగుట నిశ్చయము. నీకు చాను మూడినది గనుకనే నామాట చెవిని బెట్టక 

యున్నాను, 

రావణా ! నేను బయలుదేరుచున్నాను. మరలివచ్చుట వుండదు. రాముడు బాణ 

పాణిమై నన్ను చూచుటతోడనే నాపాణములు పోవును. బాణము (పయోగించుట . 

కూడ పనిలేదు. 

దృష్ట శ్చాహం పునస్తేన శరచాపాసి ధారిణా 
మద్వధోద్యత శస్తేరిణ వినషం జీవితం చ మే. 42 

అని ల్ 
to 

రాజూ! నేను సిద్దముగా వున్నాను, నీకు శుభ మగునుగాక, 

రావణుడు : (మారీచుని కవుగిలించుకొని) మారీచా! ఈమాట నీకు తగియున్నది. 

ఇప్పుడుగ దా నివా నిజమెన మారీచుడవు. ఇంతకుముందు ఎవరో వేరురావనసుడ 

వుగా నుంటిని. 

ఇదానీమసి మారీచ: పూర్వా మనో: నికాచరః. 128 

స 

ఈ రథము నెక్కును.. ఇద్దరము రాముని ఆ|కైమనునకు పొవుదవు Gr \ 

ఇద్దరు రథము నెక్కి దండ కారణ్యమున కగిగ రాముని ఆకమమును న 

రథమునుండి దిగినారు. : 
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రొవజుడు . మారీచుడా ! అదిగో! ఆ అరటిచెట్టనడుమ నున్నది చూడుము. అదియే 

రాముని ఆ(శమము, నీవు నీ పనిలో నుండుము. నాపని నేను చేయుదును. 

మారీచుడు జింకరూపమును దాల్చి రామాశమమునకు పోవుట 

మారీచుడు బంగారుజింక రూపమును దాల్చినాడు, ఆ జింక మనోవారముగా 

నున్నది. సీతాదేవిని అకర్షి ంచుటకు పచ్చికబయళ్ళలో తిరుగుచున్నది. ' అరటి చెట్లను, 

కొండగోగులను చాటుకొని ఆశ్రమమునకు సమీపముగా సీతాదేవి చూచుటకు వీలుగా 

నివారించుచున్నది. 

మనోహరం దర్శసీయం రూపం కృత్వా స రాక్షసః 

ప్రలోభనార్థం వైదేహ్యా నానా ధాతు విచిత్రితమ్మ్ 42.20 

విచరన్ గచ్చతే తస్మా చృాద్వలాని సమంతతః. 42.21 

అక్కడి అడవిమృగములు జింకను వాసనచూచి భయపడి పారిపోవుచున్నవి. 

కాని, మారీచుడు తన స్వభావమును బయట పెట్టక మెలకువపడిీ ఆ మృగములను 

హింసింప లేదు. 

కొంత సేపటికి సీతాబేవి పూలుకోయుటకు చెట్లచెంతకు వచ్చి పూలుకో సికొనుచు 

జింకను చూచినది. జింకశరీరము రత్నమయమై యుండినది. బిందువులు ముత్యముల 

వప, రత్నముల వఠెను అందము చింద జేయుచుండినవి. . 

ఆనర్హారణ్య వాసస్య సా తం రత్నమయం మృగమ్ 

ముకామణి విచిశ్రాంగం దదర్శ పరమాంగనా. ~~ 42.82 

సీశాడేవి ఇట్టి జింకను ఇంతకుముం చెన్నడును చూడలేదు. దానిని చూచి 

ఆశ్చర్యచకిత మొనది. 
అదృష్ట పూర్వం తం దృష్ట్వా నానారత్నమయం మృగమ్ | 

విస్మయం పరమం సీతా జగామ జనకాత్మజా. . 42.95 

సీతా దేవి రామలవ్మణులను పిలిచి జింకను చూపించినది. చానివి చూచినంతనే 

లక్ష్మణునికి అనుమానము కలిగి రామునితో అనుచున్నాడు. . 

లక్షీణుడు : రామా! ఈ జింక మారీచు డనియే తోచుచున్నది. 

త మేవై న మహం మన్నే మారీచం రాక్షసం మృగమ్.. శేరి 

కామరూపిమైన మారీచుడు వేటకు వచ్చిన . రాజుల నెందరనో ఈ. రూపమున 

కడ తేర్చి యున్నాడు. ఇట్టి మృగము [పపంచనున ' ఎందై_ న కలదా! ఇది వట్టి మాయ. 

ఇందులో సందేవామేలేదు. | 
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సీతా దేవికి లవ్మణుని మాటలు నచ్చలేదు. జింక చర్మమును చూచి మోహించి 

సంతోషించి రామునితో పలుకుచున్నది. 

ఏవం బ్రువాణం సౌమిత్రిం (ప్రతివార్య శుచిస్మితా 

ఉవాచ సీతా సంహృష్టా చర్మణా హృత చేతనా. 439.8 

[చర్మమును చూచి మోహించువారికి ఎన్నో బాధలు కలుగుట నిశ్చయము. మెలకువ 
కలిగియుండుట మంచిది] | 

నీళ : ఆర్యపుత్రా ! సుందరమైన ఈ జింక నా మనస్సును వారించుచున్నది. దానిని పట్టి 

తెమ్ము. దానితో ఉల్లాసముగా |క్రీడింపవచ్చును. 
య 

ఆర్యపుత్సాధిరామోసౌ మృగో హరతి మే మనః 
అనమైనం మహాబాహో క్రీడార్థం నో భవిష్యతి. 43.9 

మన ఆశమమున ఎన్నియో మృగము లున్నవి కాని దీనికి సరివచ్చు మృగము 
లేదు. ఆవే! ఏమి రూపము! ఎంతకాంతి ! ఇది నా హృదయమును హారించుచున్నది. 

దీనిని పాణముతో పట్టుకొనగలుగుదువేని . ఎంతో బాగుండును. మనము వనవాస 

[వతమును పూర్తిచేసికొని అయోధ్యకు వెళ్లి రాజ్యమును పొందినప్పుడు ఇది మన అంతః 
ప్పరమునకు అలంకారముగా నుండును. భరతుడు, మా అత్తలు (కైకేయి సైతము) . 

దీనిని చూచి ఎంతో ఆశ్చర్యపడగలరు. ఇది [ప్రాణముతో .చిక్కనియెడల దానిని చంపి 

చర్మమును తెమ్ము. ఆ చర్మమును దర్భలమీద పరుచుకొని హాయిగా శయనింపవచ్చును. 

అహో రూప మహో' లక్ష్మీ స్సరసంపచ్చ శోభనా 

మృగోద్భుతో విచిత్రాంగో హృదయం హరతీవ మే. 43.14 

మా ప్త వనవాసొనా౦ రాజ్యస్టానాం చ నః పునః 

అంతఃపుర విభూషార్థో మృగ ఏష భవిష్యతి. 49.16 

భరత స్యార్యపుత్ర స్య శ్వ్యశూణాం మమ చ ప్రభో 

మృగరూప మిదం వ్యక్తం విస్మయం జనయిష్యతి, 43.17 

నిహత స్యాన్య' స త్త్వస్య జాంబూనదమయ త్వచి 

శష్పబృస్యాం వినీతాయా మిచ్చా మ్యహ ముపొసితుమ్. 43.19 

[నీతా దేవి మధురన్వ ప్న్మపపంచములో నున్నది. జింకను అయోధ్యకు కొనిపోయి 

శె కేయి. మొదలైన వారి కందరకు చూపించి ఆనందింపదలచి యున్నది పాపము !] 

నాథా! ఈవిధముగా అంగనలు స్వతంత్రించి కోరుట సరికాదని నాకు తెలియును. 

అయినను ఈ లేడి' సౌందర్యమువలన పరవశమై. అడుగుచున్నాను. 
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కొమవృత్త మిదం రౌద్రం శ్రీణా మసదృశం మతఘ్ 
వపుషా త్వస్య సత్త్వస్య విస్మయో జనితో మమ. 43.20 

శ్రీరాముడు సై న తము మాయ జింకను చూచి ఆశ్చర్యపడినాడు. తనకుకూడ 

ఆశ పుట్టినది, 

బభూవ రాఘవస్యాపి మనో విస్మయ మాగతమ్. 43.22 

లోభిత స్తే సేన రూపేణ సీతయా చ (పచోదిత 8 

ఉవాచ "రాఘవో హృష్టో భ్రాతరం లక్ష్మణం వచః. 43.28 

రాముడు : (సంతోషముతో) లత్మణా! సీత ఈ జింకకై ఎంత ఆశగొని యున్నదో 
చూచితివా! నిజమునకు ఈ జింక నాకుకూడ ఎంతో ముచ్చటగా నున్నది. దీని 
అందమును చూచి మోహింపనివా శెవకైన ఉందురా! 

మసారగల్లర్క ముఖ శంఖ ముక్తా నిభోదరః 
కస్య నామాభిరూపోఒసౌ న మనో లోభయే న్మృగః.. $3.28 

లక్షణా ! రాజులు అడవిలో వేటాడి మృగముల చంపుదురు. అట్లు "వేటాడు 

చున్న ప్పుడు వారికి అడవిలో బంగారుగనులు, రత్న ములగనుల, అప్పుడప్పుడు లభించును. 
౧౦ మక్ ర్కెలను కోరువారి ధనమును శుకుడు అపహరించి తన సంపదను వృద్ది 

కోనులాగున రాజులు అనాయాసనముగా అడవిలో ధనమును సంపాదింతురు. 

త త్సార మఖిలం న్ఫాణాం ధనం నిచయవర్ధనమ్ 

మనసా చింతితం సర్వం యథా కుక్రస్య లక్ష్మణ. 43.32 

[మనము గొంతెమకోరికలు కోరుదుమేని మన ధనమును శుకుడు అపహారించునట ! 
కావున అందరు జాగరూకులై మెలగవలెను. అట్టికోరికలు కొ రకుండుట మేలు.) 

లక్ష్మణా ! మనకీమృగము అడవిలో లభ్య మైనది. దీనిచర్శమువై సీతను కూడి 
కూర్చుండి ఆనందింపవళె నను కోరిక నాకును కలిగినది. 

ఏతస్య మృగరత్నస్య పరార్ట్యే కాంచన త్వచి 

ఉపవేక్ష్యతి వైదేహీ మయా సహ సుమధ్యమా. 48.34 

గగనమండలమున మృగశీర్ష నకు[తము [పకాశించునట్లు భూభాగమున ఈ 
మృగము వకాశించుచున్నది. లక్మణా ! నీ వన్నట్టు ఈ మృగము మారీచుడే అగునేని 
దీనిని తప్పక చంపితీరవలయును, దీని చర్మముమీద సీతకు మనను మరలినది. చర్మమే 
[ప్రధానము గనుక ఈ జింకను వధింతును. 
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పశ్య లక్ష్మణ వైదేహీం మృగత్వచి గత స్పృహామ్ 

త్వచా (పథఢానయా హ్యేష మృగో౬ద్య న భవిష్యతి, 43.47 

నీవు ఆ(శమమునందుండి మెలకువ కలిగి సీతను రషింపుచుండుము. నేను ఈ 

జింక చర్మమును గైకొని త్వరలో రాగలను. నీకు జటాయువు సహాయుడుగా 

నుండును. [పతికణము ఆపదను శంకించుచు అ|పమత్తుడవై యుండి సీతను రషింపు 
చుండుము, 

(పదక్షీణేనాతిబలేన పక్షీ ణా 

జటాయుషా బుద్ధిమతా చ లక్ష్మణ 

భవ్శాపమ త్తః పరిగృహ్య మెథిలీం 

(ప్రతిక్షణం సర్వత ఏవ శంకితః 43.50 

తప్పు సీశాదేవిమీదనే పెట్టుట సరికాదు. రాముడునైతము మాయజింక మోవా 
ములో పడియుండునా 1] 

ల 
న ఎళ్ళ 

శ్రీరాముడు మాయజింక ననుసరించి పోవుట 

రాముడు ధనుర్భాణములను' ధరించి జింకను వెంబడించినాడు: జింక పరుగెత్తుట 
కారంభించినది. ఒకక్షణము దగ్గరలో. నున్నట్లు కనబడుచుండినది. మరుజణమున దూర 

ముగా పారిపోవు చుండినది. ఒకమార్ము కంటికి కనబడు చురిడినది, వెంటనే మాయ మగు 

చుండినది. ఈ విధముగా పరుగెత్తి ఆ(శమమునుండి శ్రీరాముని మిక్కిలి దూరము 

తీసికొనిప్రోయినది. 

దర్శనాదర్శనాదేవం సోఒపాకర్షత రాఘవమ్ 

సుదూర మా(శ్రమస్యాస్య మారీచో మృగతాం గతః 44.8 

| చర్మమోహితు లై వెంటబడు వారు ణే ఇండ్లకు దూర మగుదురు. జా[గత్త కలిగి 

యుండుట మంచిది. | 

ఆ జింక చేష్టలను చూచి రామునికి కోపము వచ్చినది. కాని చానిమాయలోనుండి 

తప్పించుకొన లేకపోయినాడు. ఏమి చేయుటకును తోపక ఒక చెట్టుకింద నిలబడినాడు. 

రాముడు ఉన్నాదు డై నాడు. 
\ 

స'తమున్మాదయామాస మృగరూపో నిశాచరః 
మృగైైః పరివృతో వన రదూరా త్పత్యదృశ్యత. 44.10 

జింక దగ్గరగా కనబడినది. రాముడు దానిని పట్టుకొనబోయినాడు,. ఆ జింక 

రామునికి కనబడకుండ దూరముగా పారిపోయినది. మరల కొంత సేపటికి చెట్లసందున 
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కనబడినది. ఇక లాభము లేదని రాముడు జింకను చంప నిశ్చయించుకొని బాణమును 

వదలినాడు. మారీచుడు ఒక తాటిచెట్టంత ఎత్తున ఎగిరి [కిందపడినాడు. జింకరూపము 

పోయి తనాపము వచ్చినది. చావబోవుచున్నాడు. రావణుని మాటలు జ్జ పికి 

తెచ్చుకొని రాముని కంఠస్వరముతో “హో సీతా ! హో లక్ష్మణా” అని పెద్ద కేక పెట్టి 

మారీచుడు (బాణములు విడిచినాడు. 

శ్రీరాముడు మారీచుని వధించి ఆశమమునకు మరలుట" 

జరిగిన  మాసమును రాముడు గహొంచినాడు. ల సాణుడు చెప్పిన మాట 

న్మృతికి వచ్చినది. సీతను తలచుకొన్నాడు. రామునికి దిగులు పుట్టినది. “ఈ మారీచుడు 

నాస్వరముతో 'హాపితా! హో లక్ష్మణా” అని అరచి [పాణములు విడిచినాడు. ఈ 

మాటలు విని పీత పమగునో! లడ్మణు డేమి బాధవడునోగచా !” అని దిగులుపడుచు 

ఆ శమమునకు వడిగా నడచినాడు. 

సీతాదేవి ఆశమమునుండి లక్కణుని పంపుట 

సీతాదేవి రాముని కంఠస్వరమును విన్నది. రాముడు ఆపదలో నున్నా డని 

శంకించి లక్మణునితో అనుచున్నది, 

నీల: లక్ష్మణా ! రానుడు ఏదో ఆపదలో చిక్కుబడినట్లున్నది. నా [వాణములు నిలు 

చుటలేదు. వెంటనేపోయి నీ అన్నను రతింపుము. 

రాముని ఆజ్ఞను స్మరించి లక్ష్మణుడు కదలలేదు. సీతాదేవికి కోపము వచ్చీనది. 

నీత : లక్ష్మణా ! కదలవేమి ? నీ అన్నకు మితరూపమున నున్న శతువుగా వున్నావు. 

నీవు నామీద ఆశపడి మీ అన్న నాశనమును కోరుచున్నావు. కావుననే కదలక 

ఇచ్చసి త్వం వినశ్యంత౦ రామం లక్ష్మణ మత్కృతే 

లోభా త్త్వం మత్కృతే నూనం నానుగచ్చసి రాఘవమ్. 2 456 

నిజముగా మీ అన్నకొరకే అడవికి వచ్చినవాడ వై నయెడల ఆయన ఆపదలో 

నున్నప్పుడు ఇట్లు పెక చేయుదువా. 

లక్షృణుడు : అమ్మా! రామునికి భయ మేమిటి ! ఆపదయేమిటి ! చేవతలుగాని రాక్షసులు 
గాని, మానవులుగాని, మరెవ్యరుగాని రాముని ఏమియు చేయజాలరు. 

రాముని కేమమునుగూర్చి నీవు దిగులుపడకుము. నీవు విన్నది రామునిగొంతు 
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కాదు. అది కేవల రాకసమాయ. ఖరదూవణాదులు చనిపోయినప్పటినుండియు 

రాక్షసులు మనమీద పగబూని మనలను మోసగించుటకై ఎన్నో మాయలు 

సన్నుచున్నారు. నీవు భయపడకుము. ఇక్కడ నిన్ను ఒంటరిగా విడిచిపోజూలను. 

ఇది మా అన్నగారి ఆజ్ఞ. 

న్యాసభూతాసి వై దేహి న్యస్తా మయి మహాత్మనా 

రామేణ త్వం వరారోహేన త్వాం తక మిహోత్సహే 45.17 

ఈ మాటలకు సీతాదేవి కోపించినది. ఆమె కన్నులు ఎజ్జచారినవి. 

నీత: (పరుషముగా) నీవు చేయగూడనిపని తల పెట్టియున్నావు. కులపాంననా ! 

రామునికి గొప్ప ఆపద కలుగుటయే నీకు (పీతికరముగా నున్న ట్లున్నది. 
య 

అనార్యాకరుణారంభ నృశంస కులపాంసన 

ఆహం తవ [ప్రియం మన్యే రామస్య వ్యసనం మహత్. 45.21 

నీవు మోనగాడవు. కపటివి. నీవు అడవికివచ్చుట నాకోనమే. ఆ పనికి భరతుడు 

కూడ నిన్ను | పేరించియుండును. కానిచో ఒంటరిగా వచ్చుచున్న రాముని వెంబడి 

నీ వొక్కడవే వత్తువా! 

సుదుష్ట స్త్వం వనే రామ మేక మేకోఒ౬నుగచ్చసి 
మమ హేతోః (పతిచ్చన్నః (పయుకో భరతేన వా. 40.24 

[పాపము ! ఎక్కుడనో ఉన్న భరతుడు సైతము నిందపా లై నాడు వీరు అడవికి 

బయలు చేజునప్పుడు భరతుడు అయోధ్యలో కూడ లేడుగదా ! శోకము, కోపము ప మాటల 

నైనను పలికింపగలవు | 

లక్ష్మణా ! మీరు పమిచేసినను నీ కోరికగాని భరతుని కోరికగాని సిద్దింపదు. నేను 

రామునికి భార్యగానుండి పరపురుషుని ఆళింతునా ! అట్ట ఆశలు వదలు కొనుము. రాముని 

విడిచి ఒక్క తణమైనను |బతికియుండజాలను. నీ యెట్టయెదుటనే |పొణములు 

విడిచెదను. 

'ఈ మాటలు విని జిశేంద్రియు డైన లవ్మణుడు సీశాదేవికి అంజలి గావించి 

అనుచున్నాడు. 

లక్ఫృణుడు : నీవు నాకు ద్రైవమువంటిదానవు. నీ అవనిందలకు నేను బదులు చెప్ప 

దలచుకొన లేదు. 

ఉత్తరం నోత్సహే వక్తుం దేవతం భవతీ మమ. 45.28 
§ 

. 

ఇట్టి తగనిమాటలాడుట (స్త్రీలకు స్వభావముగానే కనబడుచున్నది. (స్రీలు 

ధర్మమును విసర్ణించినవారు. [కూరన్వభావము గలవారు. మితులమధ్య విరోధము 
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కఠిగించువారు. నీ మాటలు త ప్రబాణములవలె నా చెవుల సోకి నన్ను బాధించుచున్న వి. 

నీ నిందావాక్యములు నేను భరింపలేకున్నాను. 

వాక్య మ ప్రతిరూపం తున చిత్రం త్తీమ మెథిలి 

స్వభావ 'స్త్వేష నారీణా మేవం లోకేషు దృళ్యతే. 45.29 

విముక ధర్మా శ్చపలా సీక్లై భేదకరా స్త్రియః 

న సహే హీదృశం వాక్యం వై దేహి జనకాత్మజే. 4580 

శోత్రయో రుభయో ర్మేద్య తప్ప నారాచ సన్నిభమ్. 45.981 

న్యాయమార్గ (ప్రవ ర్తకుడ నగు నన్ను అన్యాయముగా దూషించినావు. నీ పరుష 

వాక్కులకు ఈ వన చేవతలందరు సాతులె యుందురుగాక ! అన్న ఆజ్ఞ లోనున్న నన్ను 

ఇటు శంకించుచున్న నీవు దహింపబడుదువు గాక, 
౧ 

ధిక మద్య (ప్రణశ్య త్యం యన్మా మేవం విశంకసే 

స్త్రీత్వం దుష్టం స్వభావేన గురువాక్యే వ్యవస్థితమ్. 45.82 

చేను రామునియొద్దకు వెళ్లుచున్నాను. ఈ వనదేవత లందరు నిన్ను రషింతురుగాక. 

రక్షంతు త్వాం విశొలాషీ సమ గ్రా వనదేవతాః 45.93 

తలీ! నాకు ఘోర మెన అపశకునములు కనిపించుచున్నవి. నేను మరల వచ్చి 
య | 

రామునితోకూడ నిన్ను చూడగలనా యని సందేహముగా నున్నది, 

శీత : (రోదించుచు కోపముతో) లకుణా ! నేను రాముని విడిచి ఉండజాలను. గోదా 
\ 

వరిలో దూశెదను. ఉరినై నను వేసుకొందును. లేక విషము భ&ింతును. అగ్నిలో 

నైనను పవేశింతును, 

[సీతాదేవి అగ్ని ప్రవేశము చేయవలనివచ్చుట గమనింపదగిన సంగతి. ] 

అంతే కాని, పరపురుషుని నా కాలితోకూడ స్పృళింపను. 

న త్యహం రాఘవాదన్యం పదాపి పురుషం స్ప శే. 45.38 

ఈమాటలు పలికి సీతా దేవి బిగ్గరగా ఏడ్చుచు ఉదరము బాదుకొన్నది. లకణుడు 

కొన్ని ఊరడింపు మాటలు చెప్పినాడు కాని అవి పవియు ఆమె చెవి కెక్కలేదు. సీతా 

చేవి లక్ష్మణునితో పలుకుటకూడ మానినది. 

లకణుడు సీతాదేవికి నమస్కరించి. వెనుకకు తిరిగి ఆమెను పలుమారు 

ాచుచు రాముని యొద్దకు బయలు చేరినాడు. 
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తతస్తు సీతా మభివాద్య లక్ష్మణః 

కృతాంజలిః కించి దభిప్రణమ్య చ 

అన్వీక్షమాణో బహుశశ్చ మైథిలీం 
జగామ రామస్య సమీప మాత్మవాన్ 45.40 

[సీతాదేవి లత్ముణుని శంకించి పలికిన (పతి అమరము రావణునిపట్ల రూఢియొనది. 

అచ్చట వేచియుండిన' రావణుని నీడ సీతాదేవిని ఆవరించియుండునా ! నీడలు ముందు నడచు 
నని చెప్పుమాటలు ఇవేకాబోలు! సీతాలక్షుణుల సంభాషణ రాబోవు సంగతులను సూచించు 

చున్నట్లు అనిపించును. | 

రావణుడు రామా|శమమునకు వచ్చుట 

లవ్మణుడు బయలుదేరుట చూచి రావణుడు సన్యాసిరూపముతో రామాశమ 

మునకు వచ్చినాడు. సన్నని కావివన్త్రృము, శిఖ, ఛ్యతము, పాదుకలు, దండము, 

కమండలువు, సన్యాసికి ఉండవలసిన లక్షణము. లన్నిటితో ఆశమమున (పవేశించినాడు. 

రావణునివలని భయమునకు చెట్లు కంపించినవి. గాలి బిగించినది. గోదావరి తన వేగ 

మును తగ్గించుకొని నిళ్ళబ్దముగా నడచుచున్నది. శని గవాము చితా నకు[తమును 

సమీపించునట్లు రావణుడు సీతా దేవిని సమీపించినాడు. సీతాదేవి తన భర్తను తలచు 

కొని దుఃఖించుచున్నది. రావణుడు వేదాధ్యయనము చేయుచు సీతాబేవిని సమీపించి 
అనుచున్నాడు. 

రావణుడు : అమ్మాయి ! ఎవరునీవు? నీశరీరము సువర్షమువలె |పకాశించుచున్నది, పనుపు 

వన్నెపట్టుచీర ధరించి ఎంతో అందముగా పుష్పములతో నిండియున్న పర్మినివలె 

శోభిల్లుచున్నావు. నీవు (హీ దేవత వా, కీర్తి దేవతవా, శీదేవతవా, లక్మివా, అప్సర 

సవా, ఐశ్వర్వ దేవతవా చెప్పుము. నీ సౌందర్యము నామనస్సును వారించినది. 

నీయట్టి రూపలావణ్యవతి దేవతలలో గాని మానవులలో గాని నాకు కనబడ లేదు. 

నైవ దేవీ న గంధర్వీ న యకీ న చ కిన్నరీ 

నైనంరూపా మయా నారీ దృష్టపూర్వా మహీత లే 46.22 

నీ రూపసంపద, నీ లావణ్యము, నీ యౌవనము, నీ అరణ్యవానము చూడ చూడ 

నాకు ఉన్మాదము కలుగుచున్నది. ఈ అరణ్యము నీకు తగినచోటుకాదు. ఇది రాకను 

లుండు |వచేశము. నీ విక్కడనుండి వెడలిపొమ్ము. 

సా ప్రతిక్రామ భద్రం తే నైవం వస్తుమిహార్హసి 
రాక్షసానామయం వాసో ఘోరాణాం కామరూపిణామ్. 46.24 
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నీవు రమ్యమైన |పాసాదములలోను, పట్టణములలోను, ' ఉద్యాన వనములలోను 
విహరించుచు హాయిగా ఉండవలసినదానవు. నీ భర ఎవడు? [కూరమృగములతో 

నిండియున్న ఈ అరణ్య మున ఒంటరిగా ఎట్టున్నావు ? 

తమ ఆ[శమమునకు వచ్చిన సన్యాసికి చేయవలసిన అతిథినత్కారము చేసి 
సీతాదేవి అనుచున్నది. 

నీత (బ్రాహ్మణో త్తముడా! ఈ (బుని.వైన ఆసీనుడవై ఈ వన్యఫలముల నారగింపుము. 
వ్సీశ్రాం దేవి నన్యాసికి ఆతిథ్య మిచ్చి రామలవ్మణుల్న కై ఎదురుచూచుచున్నది. 

ఎదుట కూన్యమైన అడవిబయలు కానబడిన దేగాని రామలవ్మణులు కానరాలేదు. 

తత స్సువేషం మృగయాగతం పతిం 
పతీకమాణా సహలక్ష్మణం తదా 

వివీకమాణా హరితం దదర్శ త PB 
న్మహద్వనం నైవ తు రామలక్మణౌ. 46.37 

వచ్చినవాడు నిజమైన' సన్యాసి యని నమ్మి సీతాదేవి .తన వృత్తాంతమును 
చెప్పుచున్నది. 

శీత 4 (బాహ్మణాో త్త తముడా! నేను జనకమహారాజు పుతికను, నా పేరు నీత. నేను 

రాముని భార్యను. పం డెండు సంవత్సరములు అ త్తవారింట సమ స్త భోగము 

లను అనుభవిం చినాను. పదుమూడవ సంవత్సరములో .మా మామగారు నా 
భర్తకు రాజ్యాభి మెకము చేయదలిచినారు. మా మామగారి భార్యలలో ఒక తె 

న కైకేయి అనునామె తన భర్తను యాచించి వరములు పొంది నాభర్తను 

అడవికి పంపవలె ననియు, తన కుమారుడై న భరతునికి పట్టాభిషేకము చేయవలె ' 
ననియు కోరినది. “రామునికి పట్లాఖిషేకము చేసినయెడల నేను ఆవోరము 
భుజింపను. నీరు (తాగను. [పాణముల విడుతును” అని కై కేయి పట్టుపట్టినది. 
మా మామగారు ఎంత వేడుకొన్నను ఆమె తనపట్టు వీడలేదు. నా భర్తకు 
ఇరువదియెదు సంవత్సరముల వయస్సు. నాకు పదునెనిమి దేండ్లు. 

| 

ఇది ఎప్పటి మాట ఇమెనది మూలమునుబట్టి యేర్చడ లేదు. దీనినిబట్టి సీతారాముల 
వయస్సు నిర్ణయిం పబూనుట సరికాదని తోచుచున్నది. ఇద్దరిమధ్య పడు "సంవత్సరములు 

తేడా ఉన్న దనిమా| తము తెలియును. ] 

మమ భర్తా మహాతేజా వయసా పంచవింశకః - 
అష్టాదశ హి వర్షాణి మమ జన్మని గణ్యతే. 47.10 
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నాభర్త ఈ లోకమున రాముడు అని సేరుపడినాడు. మంచి గుణములు 

కలవాడు. సత్యవంతుడు. పరిశుద్దుడు. విశాలాకుడు. మవోబాహుడు. సమ_స్తభూతము 

లకు హితము చేయు వాడు. 

రామేతి (పథితో లోకే గుణవాం తృ్సత్యవాన్ శుచిః 

విశాలాకో మహాబాహు స్పర్వభూతహితే రతః, 47.11 

కామార్తుడైన, మా మామగారు శకై_కేయికి (పతి గలిగించుటకు రామునికి 

పట్టాభిషేక కము చేయుట మూనినారు. 

కౌమార్తస్తు మహాతేజాః పితా దశరథ స్వయమ్ 
డైకేయ్యాః (ప్రియకామార్ధం తం రామం నాభ్య షేచయత్. 47.12 

[పాపము! దశరథుడు ఎట్టి అపనిందపా లై నాడు! సీతాదేవికి అశ్లే అనిపించినది 

కాబోలు! | 

రాముడు అభిషేకము చేసికొనుటకు తం|డియొద్దకు వెళ్ళినాడు. అప్పుడు 

“8 శేయి నా భర్తను చూచి “ని తం(డిగారి ఆజ్ఞ 'యెనది. ఈ రాజ్యమును భరతుని 

కీయవలయును. నీవు పదునాలుగు సంవత్సరములు వనవానము చేయవలయును. నీవు 

సీతం డికి అసత్యదోషము కొలుగకుండునట్లు చూడుము” అని చెప్పినది. దృఢ|[వతుడైన 

నాభర్త 'సరే' అన్నాడు. నాభర్త మహానీయుడు. ఇతరులకు ఇచ్చువాడేగాని ఒకరి 

యొద్ద 'దేనినిగాని పుచ్చుకొనువాడు కాడు. ఎల్లప్పుడు సత్యమునే పలుకువాడు. అనృత 

మాడడు. ఇది రాముని దృఢ[వతము. 

దద్యాన్న ప్రతిగృహ్హీయా తృత్యం (బూయా న్నచానృతమ్ 

ఏత ద్చాాహ్మణ రామస్య |(ధువం వ్రత మను త్రమమ్, 47.17 

రాముని తమ్ముడు లవ్మణుడు రామునికి తోడుగా నుండును. లక్ష్మణుడు మహో 

పరా|క్రమశాలి. యుద్దమున శత్రువులను వధించువాడు. ధర్మమునే అనుసరించు దృఢ 

|వతుడు. 

న్న... [లత్మణుని నిందించినప్పుడు ఈ మాటలు అడుగున పడినవి] 

స (భ్రాతా లక్ష్మణో నామ ధర్మచారీ దృఢ వతః 47.19 

లకుణుడు ధనుష్బూణియె మా వెంట అరణ్యమునకు వచ్చినాడు. ధర్మనిరతుడు, 

జితేంద్రియుడు అయిన నా భర్త జటలు దాల్చి తాపసరూపముతో దండకారణ్యమునకు 

వచ్చినాడు. నేను, లక్మణుడు నా భ_ర్తవెంట వచ్చినాము. క్రై కేయినిమీత్తముగా మేము 

రాజ్య|భష్టులమై అరణ్యవాసము చేయుచున్నాము. 
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ఒక తణము నిలువుము. నాభ ర్త ఇప్పుడే రాగలడు. నీ పేరేమి! నీ వేల ఈ దండ 
కారణ్యమున ఒంటరిగా సంచరించుచున్నావు * 

రావణుడు * సీతా! నేను రాతసగణములకు [పభువును. నా "వేరు రావణుడు. నా పేరు 

విని ముల్లోకములవారును భయకంపితు లగుదురు. నిన్ను చూచి మోహించి 
వచ్చి యున్నాను నీవు నాతో వచ్చి నా పట్టపురాణివిగా నుండుము. లంకావురి 

యని ప్రసిద్ది కెక్కిన మహోనగరము నాదే. లంకాపురి ఒక పర్వతమున నున్నది. 
దానిచుట్టును సమ్ముద్ర మున్నది. మన మచ్చటికి వెళ్ళి రమ్యమైన ఉద్యానవనము 
లలో నుఖముగా విహరించుచుండవచ్చును. నీవు ఈ అడవిలో నుండతగవు. 

నా వెంట రమ్ము చక్కగా అలంకృతలై న అయిదువేల దాసీజనములు నీకు పరి 
చర్యలు చేయుచుందురు. సుఖముగా కాలము గడవవచ్చును. 

నీల్ = (రావణుని తృణీకరించి కోపముతో) నీచుడా ! నీకు చావు మూడినది. నా భర్రను 

గురించిగాని నన్ను గురించిగాని నీ కేమియు శెలిసినట్లులేదు. రాముడు. 
కదఠింపరాని మహాపర్వతమువంటి వాడు. కలత నొందని సము|దమువంటివాడు. 

సత్యసంధుడు, మహాత్ముడు, జితెం [దియుడు, సింహపరా [కముడు, రాజప్తుతుడు.. 

నిండుచ౦ దునిభోలు ముఖము కలవాడు. 

నే నెల్లప్పుడు నా భర్తను అనుసరించి యుండుదానను. సూర్యుని (ప్రభను 
స్పృశించుటకు వీలు కానట్లు నన్ను స్పృశించుటకు నీకు అలవికాదు. నీకు చావు దగ్గర 
పడినది గనుక నే రామునిభార్యను కోరుచున్నావు. సింవాము నోటను, సర్పము నోటను 
చేయి పెట్టి కోరలు పెరుకజూచుచున్నావు. కాలకూటవిషమును [మింగగోరుచున్నావు. 
సూదితో కండ్లు తుడుచుకొనుచున్నావు. పదునైన కత్తిని నాలుకతో నాకుచున్నావు. 
మెడకు బండ కట్టుకొని సము[దమును దాటగోరుచున్నావు. మండుచున్న అగ్నిని 

వస్త్రములో మూటగట్టుకొని పోవజూచుచున్నావు. నీచుడా! నీకును రామునికిని 
సాటి యేమి! నీవు నక్కవు; రాముడు సింవాము. నీవు చిన్న ఊటవు; రాముడు మహో 

సము దము, నీవు కాకివి; రాముడు గరుత్మంతుడు. 

నీవు నన్ను అపహారించినను జీర్ణము చేసికొనలేవు. వజమును [మింగిన ఈగకు 
పట్టు గతియే నీకును పట్టగలదు. మహేం[దపపభావుడైన రాముడు ధనుర్చాణములను. 
ధరించి నీ |పాణములను హారింపగలడు. 

తస్మిం త్సహస్రాక్షసమ (ప్రభావే 
రామే స్టితే కార్ముక బాణ పాణౌ | 

హృతాపి తేఒహం న జరాం గమి షే 
వ(జం యథా మక్షీకయావగీర్షమ్. 47.48 
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ఈ మాటలు పలికి సీతాదేవి గడగడ వణకిపోయినది. రావణుడు తన [పభావ 

మును గురించి చెప్పుకొనుచున్నాడు. 

రావణుడు: (బొమముడి వేసి సీతా! నేను కుబేరుని తమ్ముడను, రావణుడను. నేను 

దశ! గీవుడను నుమా! కుబేరుని జయించి అతని పుష్పక విమానమును కొనివచ్చిన 

వాడను. నామాట అన్నంత నే దేవతలు, గంధర్వులు, చానవ్పలు, ముల్లోక ముల'వా 

రందరు భయకంపితు లగుదురు. నా భయమువల్ల నే కుబేరుడు తన పట్టణ మైన 

ల౦ కాపురిని వదలి పెట్ట “౩ లాసపర్వతము.పై నివనంచున్నాడు. 

యద్భయా ౩౩ పరిత్యజ్య స్వమధిషాన మృద్లిమతీ 
అటి ఆ © 

._3లాసం పర్వత (శ్రేష్న మధ్యా పే నహవాహనః. 48.5 
యు 0 ©. న 

నన్ను చూచి నూర్యుడు, వాయుదేవుడు, మొదృలెనవారు భయపడుదురు. 

లం కాపట్టణమున సమస్త సంపదలు కలను. మనోహర మైన ఉద్యానవనము లున్నవి. 
లు జాని = ద ల 

ను నన్ను కూడియుండి సకలభోగముల ననుభనించుచు సుఖముగా ఉండవచ్చును. 

అక్కద నుందువేని రాముడు నీకు జ్ఞపి,కికూడ రాడు, 
తా బి 

భరతునికి రాజ్య మిచ్చి తన్ను అడనికి నడువు మని తండి చెప్పినమా[తముననే 

'అడనికి నడచిన పర్శాకమహినుడు నీ భర్త. రాజ్య[ఖభష్టుడై మునివ్భత్తిలో నున్న 

రాముని కట్టుకొని నీ వేమి నుఖపడగలవు. నీవు నన్ను [తోసిపుచ్చవలదు, తరువాత 

ఎంతో పరితపింపగలన. రాముని గొప్పగా పొగడినాపు. యుద్దమున నీ రాముడు నా 

(వేలికి కూడ చాల డని సెలిసికొనుము. నీ అదృష్ట్రమువలన నేను నీకు లభ్యపడినాను. 

అవకాశనును జారవిడుచుకొని ఊర్వశి మున్ముందు పుడూరవనుని నిరాకరించి వెనుక 

బాధపడినట్లు నీవు బాధపడవలదు. ఈ తరుణవున నేనె నిన్ను వెడుకొనుచున్నాను. 

ఇప్పుడే మెలకువ గలిగి (పవ ర్హింపుము. 

నీతా * దుర్మార్గుడా! కుబేరునికి తమ్ముడవై యుండియు ఇట్టి పాపకార్యము తల పెట్టితివా! 
నీకును నీ వారికిని వినాశకాలము వచ్చినది. రామునిభార్యను అపహరించి 

ఎవ్వడై నను జీవించియుండగలడా ! అమృశమును |తాగినను నీవు (బతికియుఐడ 

జూలవు. 

రావణుడు చప్పట్లు చఅచి భయంకరరూపము దాల్చినాడు. వదితలలతొను 

ధనుర్చాణములతోను కానబడినాడు. 

దళాస్యః కార్యుకీ బాణీ బభూవ క్షణదాచరః. 49.8 
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రావణుడు 1 సీతా! నీ కేదో పిచ్చిపట్టిన ట్లున్నది. నా పరాక్రమమును కొంచెమైనను 
గు_ర్తింపకుస్నావు. నేను నిరాలంబుడనై అంతరికమున నిల్వబడి భూమినంతయు 

నా చేతులతో ఎ_త్తగలను. సము|దమునూ (త్రాగి వేయగలను, నేను యమునికి 

యముడను. తెలిసినదా ! ముల్లోకములందును (పసిద్దిగాంచిన భ_ర్త కావలయునని 

కోరిక కలదేని నన్ను కోరుకొనుము. నేనే నీకు తగినభ ర్తను. రాజ్య భష్టుడెన 

రామునితో ఈ మహారణ్యమున అవస్థపడుట ఏల ? రాముడు మానవమా(తుడు. 

పరిమితమైన ఆయుస్సు గలవాడు. రాముని విడిచిపెట్టుము. నీవు నా ఆశయ 

ములో నుందువేని నీకు ఎవ్వనివల్ల గాని భయము కలుగదు. 

సీతాపహరణము. 

ఈ మాటలు పలికి ఆకాశమున బుధుడు రోహిణిని పట్టుకొనునట్లు రావణుడు. 
సీతాదేవిని పట్టుకొన్నాడు. ఎడమచేతితో తల'వెం|[డుకలను, కుడిచేతితో ఊరువులను 

పట్టుకొని యెత్తి అంకమున వెట్టుకొని రథముపై కి చేర్చినాడు. 

జ (గాహ రావణ సీతాం బుధః ఖే రోహిణీ మివ 

వామేన సీతాం పద్యాకీం' మూర్గజేషు కరేణ సః 49.17 

ఊర్వోస్తు దక్షిజేనై వ పరిజగ్రాహ పాణినా. “4918 
అంకేనాదాయ వైదేహీం రథ మారోపయ తదా 49.21 

['వై_రేహి” అనుటలో సీశాడేవికి శరీరస్పృవా లేదని నూచిత మైనది. ఎంతో అర్థవంత 
మైన పదము.” 

సీతాదేవి “రామా” అని విలపించినది. పొరలాడుచున్నది. రావణుని రథము 
Pp . 8 " అభ అగ f ఆకాళమార్షమున పోవుచున్నది. సీతా దేవికి పిచ్చిపట్టిన ఇనది. దుఃఖము పట్టలేక పడ్చు 

చున్నది. | 

నీత వో లక్మణా ! అన్నగారి మనస్సునకు నర్వదా నంతోవమును చేకూర్చు నీవు, 

రాతసుడు న న్నిట్లు అపవహారించుకొనిపోవుట తెలిసికొనజాలక యున్నావుగచా! 

హా లక్ష్మణ మహాబాహో గురుచిత ప్రసాదక 
ప్రొయమాణాం న జానీషే రక్షసా మా మమర్షిణా. 49.24 

రామా! ధర్మమునశకై సుఖమును, రాజ్యమును, పరిత్యజించి అడవికి వచ్చితివి. 
అధర్మ పవ _ర్తకుడై'న ఈ రాతనుడు నన్ను అపవారించి కొనిపోవుచున్నాడు చూడుము 

నీ వీ రాకనుని వధింపుము. 
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ఇ” 

రావణా ! నీవు రాముని చేత బడి మరణింపగలవు. ఆహో! ౩ కె శేయి కోరిక ఇప్పుడు 

"పూర్తిగ ఫలించినది. ఆశమమునందలి వృతములారా ! మిమ్ము  చేడుకొనుచున్నాను. 

సీతను రావణుడు అపహరించి తీసికొనిపోవుచున్నాఢని రామునికి తెలియజెప్పుడు 

పర్వతములారా ! ఓ గోదావరితల్రీ ! నేను మీకు నమస్కరించుచున్నాను. దయచేసి నా 

పాటును రామునికి తెలియజేయుడు. మృగపతిగణములను, ఇందుగల నమస్త 

(పాణులను శరణు వేడుచున్నాను. నా దురవస్థను రామునికి ఇెలియజెప్పుడు. 

రామునికి నా సంగతి తెలిసిన యొడల నేను స్వర్లమునం దున్నను, యమలోకమునం 

దున్నను తనచెంతకు తెచ్చుకొనగలడు. 

సీతాదేవి జటాయువును చూచుట 

చెట్టుమీద నుండిన జటాయువును చూచి సీతాదేవి విలపించినది. 

నీత: జటాయూ ! ఈ రాతసుడు నన్ను అనాథనువలె అపవారించుకొనిపోవుచున్నాడు 
చూడుము. బలవంతుడైన ఈ రాక్షసుని ఎదురొనుట నీకు సాధ్యముకాదు. 

నాకు సంభవించిన ఈ విపత్తునుగురించిమా తము రామలవ్మణులతో చెప్పుము. 

జటాయువు సీతను, రావణుని చూచినాడు. 

ఉటొయథ 2 రావణుడా ! శ్రీరాముడు సమ_స్తలోకములకు ప్రభువు. _అందరకును 
హితము చేయువాడు ఈ సీతాదేవి రాముని ధర్మపత్ని. మహాపతి[వత నీవు 

*మునిభార్యను కోరుట పెద్దతప్పు. నీవు సైతము ఒకరాజువుగదా! నీ వంటి 

వాడు పరదారలను న్పృళింపరాదు. నీ నీ భార్యలను ఎట్లు రషించు 

కొందువో ఇతరుల భార్యలుకూడ అట్లు రక్షింపదగినవా రని ఎరుగవా ! 

యథాఒఒత్మన _స్తథాన్యేషాం దారా రక్షా విమర్శనాత్. 50.8 

రాజుగా నుండువాడు ధర్మమును తప్పకూడదు. దుష్టుని యింట ఐశ్వర్యము 

శ్రీర కాలము నిలిచియుండదు. రాముడు నీ శెట్టి అవకారమునై నను చేసియుంజెనా ! 

ఖరుడు తన్నవెకి వచ్చినందున రాముడు యుద్దమాడి రాక్షసులను వధింపవలసివచ్చినది. 

అందులో రాముని తప్పులేదు. సీతాదేవిని విడిచివెట్టుము. తీళ్లమైన తన చూపుతోనే 
రాముడు నిన్ను దహింపగలడు. నీవు సర్పమును కొంగున కట్టుకొని పోవుచున్నావు. 

కాలపాశమును కంఠమునకు తగిలించుకొన్నావు. ఎవ్వరుగాని మోయదగిన బరువునే 

ఉత్తుకొనవలెను. జీర ర్ల మగునంతమా[త మే తినవలయును. 
i 
(4 స భార సామ్య భర్తవ్యో యో నరం నావసాదయేత్ 

తద్గన్న మపి-భో,క్షవ్యం జీర్యతే యదనామయమ్. 50_ 17 
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రావణుడా ! నాకు అరువదివేల సంవత్సరములు వయన్సు. నేను ముసలివాడను, 
నీవు యువకుడవు. కవచమును, ధనుర్చాణములను ధరించి రథన్థుడ్వవె యున్నావు. 

అయినను సీతాదేవిని తీసికొని శేమముగా వెళ్లజాలవు. పాతువాదముతో వేదమును 

ఖండింపజాలనట్లు నా సమక్షమున సీతా దేవిని తీసికొనిపోజూలవు. 

న శక్త స్వ్వం బిరాద్ధర్తం వై దేహీం "మమ పశ్యతః 
హౌతుభి ర్న్యాయసంసి ధ్ర రుంవాం వేద[శుతీ మివ. 60.21 

నీవు శూరుడ వయినయొడల ఒక తణము ఆగుము. యుద్దమున ఖరుడు మర 

ణించినశ్లైు నీవును మరణింపగలవు. రామునికి నిన్ను చంపుటకు ఎంతో సేపు పట్టదు. 

ఆహో! రామలవ్మణులను తోడితెత్త మన్నను వారు మిక్కిలి దూరమున 
నున్నారు. 

కింను శక్యం మయా౬హార్తుం గతౌ దూరం నృపాత్మజొ. 50.24 

రామలకుణులకు భయపడి ని విట్లు పారిపోవుచున్నావు. కాని నేను (పాణముతో 

నుండగా నిన్ను వెళ్లనీయను. నా [ప్రాణము నిచ్చియైనను రామశార్యమును చేయుదును, 

అవశ్యం తుమయా కార్యం ప్రియం తస్య మహాత్మనః 

జివిశేనాపి రామస్య తథా దశ రథస్య చ. 50.26 

రావణుడా ! ఒక తణము ఆగుము. నేను నీతో యుద్దమాడి నిన్ను వధింతును. 

జటాయువు రావణునితో యుద్ధమాడుట 

ఈ మాటలను విని రావణుడు ఉగు డై నాడు. ఇరువది కండ్లనుండియు నిప్పులు 
నాలినవి. రావణుడు జటాయుచ్చను మార్కొన్నాడు. ఇరువురకు ఘఫోరయుద్దము 
జరిగినది. రావణుడు _ జటాయుక్వమీద తీక్ష బాణము (పయోగించినాడు. జటాయువు 

వాని నన్నింటిని సహించి తన గోళ్లతోను, కాళ్లతోను రావణుని శరీరరము నంతయు 
గాయ పరిచినాడు. రావణుడు బాణములు వేయుట మానలేదు. సీతాదేవి రావణుని 
రథమున కూర్చుండి కన్నీరుకార్చుచున్నది. జటాయువు సీతాచేవి దీనావస్థను చూచి 
రావణుని బాణములను సరకుగొనక యుద్దము చేయుచున్నాడు. రావణుని ధను 
స్సును కాళ్ళతో మర్దించి విరిచినాడు. రావణుడు మరియొక ధనుస్సును కొని 

. జటాయువుమీద బాణవర్ష మును కురిపించినాడు. జటాయువు ఆ బాణములను తన 

రెక్కలతో నిగ్రహించి, తన కాళ్లతో ఆ ధనున్సునుకూడ విరిచినాడు. రావణుని కవచ 
మును సెతము తన ఆెక్కలతో ఖీదించినాడు. రథమునకు పూన్చియుండిన గాడిద 
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లను వధించినాడు. రథమును భగ్నము గాపించినాడు. ఛ|తచామరములు పట్టుకొని 

యుండిన రాక్షసులను కడ కేర్చినాడు. సారథి తలను తన ముక్కుతో [తుంచినాడు. 

రావణుడు విరథుడై సీతాదేవిని అంకమున ెట్టుకొని నేలమీదికి దూకినాడు 

_ స భగ్నధన్వా విరథో హతాళ్వో హతసారధిః 

ఆం కేనాదాయ వై దేహీం పపాత భువి రావణః 51.20 

జటాయువు సాధించిన ఈ మహా త్కార్యమునకు సమ సృ భూతములు జటా 

యువును పూజించినవి. జటాయువు అలసియుండుట గమనించి రావణుడు సీశారేవి 

నెత్తుకొని ఆకనమున శెగిరినాడు. జటాయువు తోడనే ఎగిరి రావణుని వెన్నంటినాడు. 

తం ప్రహృష్టం నిధాయాంకే గచ్చంతం జనకాత్మజామ్ 

గృ(ధ్రరాజ స్పముత్చత్య సమభి(దుత్య రావణమ్ 51.28 

వదాయుఖు = (రావణుని అడ్డగించి) రావణుడా ! నీవు, నీ బంధువులు, నీ నై_న్యము సర్వ 

నాశన మగుటకే సీతాదేవిని అపవారించుకొని పోవృచున్నావు. నీవు చేయునది 

దొంగవని. వీరుడు చేయు వని కాదు. 

యథా త్వయా కృతం కర్మ భీరుణా లోకగర్లితమ్ 

తస్కరాచరితో మాల్లో నె ష వీరనిషేవితః 51.29 గమ్ 
ఈ మాటలు పలుకుచు జటాయువు రావణుని వీవుమీద (వాలి తన గోళ్ళతో 

తుండముతో, కౌక్కలతో మర్దించి రావణుని జుట్టునుకూడ పెరికినాడు. రావణుడు 

కోపో!దిక్కుడ సీతాదేవిని వామాంకమునం దుంచుకొని జటాయువును కుడిచేతితో 

చరచినాడు. రావణుని ఎడమచేతులు పదింటిని జటాయువు తన తుండముతో కొరికి 

ఖండించినాడు. కాని పుట్టనుండి పొములు వెల్వడునట్లు చేతులు మరల మెొలిచినవి. 

రావణుడు బాధకు తాళజాలక సీతాదేవిని [కింద విడిచి జటాయువును కాళ్ళతోను 

చేతులతోను మరించినాడు. ఇర్వురకును తి థవయుద్దము జరిగినది. రావణుడు ఖడ్గము 

Wie are గ్ రౌ గాకని జటాయు కరి లను. [పక్క్టాలను, కాళ్ళను ఖండించిన డు, దానితో 

బడటూయున [క్రింద పడిపోయినాడు. |పాణము కొనకు వచ్చుచుండినది. 

సీతా డేవి దుఃఖంచుచు జటాంయువుచెంత్తకు పరుగత్తుకొని వచ్చి జటాయువును 

మాటిమాటికి కవుగిలించుకొని దుఃఖపడినది. 
[సీతాదేవి గొప్పతనము గమనింపదగియున్నది. జటాయువు ఎంత జాగ్యశాలి!_ 

తతస్తు తం ప త్రరథం మహీతలే 

నిపాతితం రావణవేగ మర్షితమ్ 

పునః పరిష్వజ్య శశి పభాననా 

రురోద సీతా జనకాత్మజా తదా. 
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నీత * శకునములు, పతుల స్వరములు మనుష్యుల సుఖదుఃఖములను నూచించునుగ చా! 

నిమిత్తం లక్షణజ్ఞానం శకుని స్వరదర్శనమ్ 
అవశ్యం సుఖదుఃఖేసు నరాణాం ప్రతిదృళ్యతే. ర్ం 

మృగములు, పతులు అటువైపు వెళ్లుచున్నవి. నా ఆపదను రామునికి తెలియ 
జేయుటకే వెళ్లుచున్నవి కాబోలు. పాపము! నాకు సహాయము చేయబూనుకొన్న. 
జటాయువుకూడ వడిపోయినాడు. రామా! లవ్మణా ! నన్ను రతింపుడు. 

రావణుడు సీతాదేవిని లంకకు కొనిపోవుట 

సీతాదేవి ఈ విధముగా దుఃఖించుచున్నది. ఆమె పుష్పమాలలు, ఆభరణములు 
నలిగిపోయినవి. రావణుడు సీతాబేవిని సమీపించి ఆమె కేశములు. పట్టుకొన్నాడు. 
ఇదియే రావణుని నాశనము చేయువని. 

జీవితాంతాయ శేశేష జ[గ్రాహా నకనసన్నిభః 52.10 

ఈవిధముగా సీతాదేవి ధర్షి ంవబడినంతనే (పపంచ మంతయు చీకటిమయమెనది. 
గాలి బిగించినది. [బహ్మ దేవుడు తన దివ్యజ్ఞానముచేత సీతాదేవి అవస్థను (గ్రహించి 
“పని అయినది” అన్నాడు. 

దృష్వా సీతాం పరామృషాం దీనాం దివ్యేన చకుషా 
అ “టి , 

కృతం కార్యమితి (శ్రీమాన్ వ్యాజహార పితామహః ర్లిం 12 

_ బుషు లందరకు ఒక ప్రక్క సంతోషము, ఒక పక్క దుఃఖము కలిగినది. “రామా! 
లక్ష్మణా !* అని విలపించుచున్న నీతా దేవిని రావణుడు తీసికొని ఆకనమున శెగిరినాడు. 

సువర్షచ్భాయగల శరీరముతో పసుపువన్నె పట్టుచిరను. ధరించియున్న సీతాదేవి 
రావణుని అంకమున మేఘమునందలి మెరపుతీ వలె [పకాశించినది. సీశాచేవి ఆభరణ 
ముల ధ్వని ఉరుములుగా వినబడినది. 

రావణుడు సీతాదేవి నెత్తుకొని ఎగిరిపోవుచున్నాడు. సీతాదేవి శిరస్సునుండి 
పుష్పములు రాలి క్రిందపడుచున్నవి. ఆమె అందెయొకటి జారి నేలమీద పడినది. ఏనుగుకు 
కట్టిన బంగారుశ్రాడువలె సీతాదేవి రావణుని అంకమున [ప కాశించుచున్నది. ఆకాశమున 
తన శేజస్సుచే వెలుగు మహోల్కువలెనున్న సీతాదేవిని రావణుడు కొనిపోవుచున్నాడు. 

తాం మహోల్కామివాకాశే దీవ్యమానాం స్వతేజసా 

జహారాకాశమావిళ్య సీతాం వై శవణానుజః . 52.94 
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ఆకాశమునుండి |క్రిందసడు నకతములవలె సీతాచేవి ధరించియుండిన ఆభరణ 
ములు నేలమీద పడుచున్నవి. రావణుని వేగమువలన జనించిన గాలికి వృతములు తమ 
కౌనకొమ్మలను ఆడించుచుండ వానిమీదనుండిన పతులు బటిట చూడగా వృత 
ములు తమ చేతుల నె తి భయపడవలదని సీతాదేవితో చెప్పుచున్నట్లు అనిపించినది. 

ఉత్సన్నవాతాభిహతా నానా ద్విజగణాయుతాః 

మా. భై రీతి విధూతా(గా వ్యాజహురివ పాదపాః రీ2.87 

తామరకొలనులలోని కమలములు వాడిపోయి తమ 'చెలిక శ్తెకు సంభవించిన 
ఆపదను తలచుకొని దుఃఖించుచున్న ట్టు కనబడినవి. అడవిలోని సింవాములు, వ్యా 
ములు, ఇతర మృగములు, పతులు రావణునిమీద కోపించి అతని నీడ ననుసరించి 
సీతాదేవివెంట పరుగె త్తినవి. 

కన్నీరువలెనున్న జల[పవాహాములను, సె కెత్తబడిన చేతులవలె నున్న శిఖరము 

లను కలిగియున్న పర్వతములను చూడగా నీతాదేవినిగురించి పర్వతములు దుఃఖపడి 
ఏడ్చుచున్నట్లు కనబడినవి. నూర్యుడ్నునై తము ఆదుఃఖముతో నే-కాంతి తరిగియుండినాడు. 
“రామునిభార్యను రావణుడు అపపహారించుకొని పోవుచున్నాడుగదా ! మరి, ధర్మ 

మక్కడ నున్నది! సత్యము, ఆర్జవము, దయ ఎచ్చట నున్నవి [” అని నమస్త భూత 

ములు గుంపులు గుంపులుగా కూడి దూఖంచినవి. 

నాస్తి ధర్మః కుత స్పత్యం నార్జవం నానృశంసతా 

యత్ర రామస్య వైదేహీం భార్యాం హారతి రావణః 52.41 

ఇతి సర్వాణి భూతాని గణశః పర్యదేవయన్, ర్2ి 42. 

సీతాదేవి దుఃఖమును చూచి వన దేవత లందరు దుఃఖించినారు. సీతాదేవి రామ 
లవ్మణులను కనుగొనజాలక భయపడుచున్నది. ఆమెకు రోషము కలిగినది. రావణుని 
తృణీకరించి మాటలాడుచున్నది. 

నీత : నీచుడా! మా రామలత్మణులు లేనినమయమున నన్ను తస్కరించి తీసికొని పారి 
పోవుచున్నా వే! సిగ్గులేదా! ఇదియేనా నీ శూరత్వము-నీ శౌర్యము మండిపోనూ! 

న వ్యపత్రపసే నీచ కర్మణాఒనేన రావణ 

జాత్వా విరహితాం యన్మాం చోరయిత్వా పలాయ సే, 53.8 
షో 

ధి. శే శౌర్యం చ సత్త్వం చ యత్త్వ్వం కథితవాం స్తదా. 53.9 

కొంచె మాగుము. ఇట్లు పారిపోకుము. రాముని కంట బడుదువేని నీ వొక్కకణ 
. మైనను జీవించియుండజాలవు. రామలవ్మణుల బాణవర్ష మును నీవు సహింవలేవు. నీవు 
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నీశేమమును కోరుకొని నన్ను విడిచిపెట్టుము. ఒక సంగతి మాతము గట్టిగా తెలిసి 

కొనుము. నీవు నన్ను ఏ ఉద్దేశముతో అపహారించుచుంటివో ఆ పని మాత్రము ఫలింపదు. 
నీ[పయత్న మంతయు దండుగ, 

యేన త్వం వ్యవసాయేన బలాన్మాం హర్తు మిచ్చసి 

వ్యవసాయ స్స తే నీచ భవిష్యతి నిరర్ధక: 53.14 

నీ చావుమా[తము నిశ్చయము. నీవు నీ మెడకు కాలపాళశమును తగిలించు 

కొన్నావు. నీవు త్వరలోనే కాంచన వృక్షములను, వై తరిణీ ర _క్తనదిని చూడగలవు. 

నీ వెక్కడ చదాగినను రామబాణమును గప్పుంచుకొనజాలవు. జనస్థానమున మీవారి 

నందరను రాముడు ఒక్క తణములో రూపుమాపిన మాటను మరువవలదు. తన 

ఫార్యను అవవారించిన నిన్ను రాముడు విడిచి పెట్టడు. సీతాదేవి మాటలను రావణుడు 

పట్టించుకొన లేదు. |పయాణమును సాగించుచున్నాడు. 

సీతాదేవి నగలమూటను వానరుల నడుమ వేయుట 

ఇట్లు వెళ్ళుటలో ఒక పర్వతశిఖరమునై అయిదుగురు వానరు లుండుట సీతా దేవి 

చూచి “వీరు నా వృత్తాంతమును రామునికి చెప్పగలరు” అని ఊహించి తన ఉత్తరీయ 

మున కొన్ని ఆభరణములను మూటగట్టి ఆమూటను వానరులనడుమ వేసినది. 

గావణుడు తన గొడవలో వుండి దినిని గు ర్తింపలేదు. 

తేషాం మధ్యే విశాలా కౌశేయం కనకప్రభమ్ 

ఉత్తరీయం వరారోహా శుభా న్యాభరణాని చ ర్42 

ముమోచ యది రామాయ శంసేయురితి భామినీ 
వస్త్ర ముత్సృజ్య తన్మధ్యే నిషీప్తం సహభూషణమ్ ర్4ంతి 

సం భ్రమాత్తు దశ్నగీవ స్తత్కర్మ నస బుద్ధవాన్ . 54.4 

దుఃఖంచుచున్న సీళాదేవిని వానరులు 'రెప్పవాల్పక చూచినారు. 

రావణుడు సీతాదేవిని తీసికొని లంకకు చేరుట 

రావణుడు పంపాసరస్సును దాటి లంకకు వెళ్లుచున్నాడు. సీళా దేవి విషసర్పమని 
[గహింపక రావణుడు . నీతా దేవిని తన అంకమున పెట్టుకొని పోవుచున్నాడు. నదులను, 
పర్వతములను, సరస్సులను, అడవులను చాటుకొని శరొవేగమున ఆకాశమార్గమున 

(ప్రయాణము చేసి సము[దమును దాటి రావణుడు లంకకు చేరినాడు. “రావణుడు ఇంత 
టితో సరి” అని ఆకాశమున నుండిన సిద్ద చారణులు పలికినారు. 



రావణుడు సీతాదేవిని లంకకు కొనిపోవుట 303 

అ౦ంతరిక్షగతా వాచ సృసృజు శ్చారణా స్తదా 

ఏత దంతో దశగ్రీవ ఇతి సిద్దా స్తదా(బువన్, 54.10 

రావణుడు అంతఃపురమునకు వెళ్ళి సీతా దేవిని దించి రాకున్న స్త్రీలతో అను 

చున్నాడు. 

రావణుడు : మీరు జాగరూకులై మెలగవలయును, నా అనుజ్ఞ లేక పురుషులుగాని (స్రీలు 

గాని సీతను చూడగూడదు. రత్నములుగాని వ(న్ర్రృములుగాని ఆభరణములు 

గాని సీత ఏమి కోరునో వాని నీయవలయును. తెలిసిగాని తెలియకగాని సీతను 

ఎవ్వరును ఏమియు అనకూడదు. అట్లు చేసినవారికి మరణదండన. 

యాచ వక్ష్యతి వై దేహం వచనం కించి ద|పియమ్ 

అజ్ఞ్షానా ద్యది వా జానా న్నత స్యా జీవితం (ప్రియమ్. 54.16 
కా 

ఈ ఉత్తరువు చేసి రావణుడు తన కర్శవ్యమునుగురించి చింతించుచు అంతః 

పురమునుండి బయటికి వచ్చి మంచి బలశాలులె న ఎనిమిదిమంది రాక్షసులను పిలిచి 

వారితో చెప్పుచున్నాడు. 

రావణుడు : ఇదివరలో ఖరు డుండిన జనస్థానమున కరుగుడు. రాముడు మనవారి నందరను. 

వధించినాడు. రామునిమీద చేను కోపి పించియున్నాను. రాముడు మృతుడై నగాని 

నాకు నిద్రపట్టదు. మీ రచ్చటికి వెళ్ళి రాముని కనిపెట్టియుండి అతనిని వధించు 

[ప్రయత్నము చేయుడు. రాముని గురించిన వార్తలు నా కప్పటప్పటికి తెలియ 

సరచుచుండవలెను. మీరు గొప్ప పరా|క్రమవంతు లని మిమ్ములను పంపుచున్నాను, 

పనులను జాగరూకులై చేసి కృతకృత్యులు కాగోరుచున్నాను. మీకు జయ 

మగునుగాక ! ! 

రాతనులు బయలుదేరి జనస్టానమునకు వెళ్ళినారు. రావణుడు తాను కృ ఆార్థు 

_జెనళ్త్లు భావించినాడు. 

రావణుని మనస్సును సీతాదేవి ఆ[కమించినది. రావణుడు కామపీడితుడై 

సీతాదేవిని చూచుటకు అంతఃపురము [వవేశించినాడు, సీ-తా దేవి రాక్షస(స్త్రీల నడుమ 

కూర్చుండి దుఃఖించుచున్నది. రావణుడు సీతాదేవిని బలవంత పెట్టి "దేవతల గృహము 

బోలు తన సౌధమును సీ తా దేవికి చూపించినాడు. 

: [తన సంపదను చూచి కీ ఈాేవి మనస్సును ' మార్చుకొనగల దని రావణుడు ఆశపడి 

యుండును. ]. 
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రావణుని 'అంతపురము ఎంతో అందముగా నున్నది. ఎక్కడ చూచినను 

హర్మ ములు, [పొసాదములు లెక్క_లేకయున్న వి. స్త్రీలు వేలసంఖ్యలో ఉన్నారు. 

_స్తంభములలో వజ వై డూర్యములు చెక్కబడి యున్నవి. రత్నములు, బంగారు, వెండి 

మున్నగువానికి కొరత లేదు. 

రావణుడు సీతాదేవిని మేడమీదికి నడిపించినాడు. మేడ మెట్టు బంగారుతో 

నిర్మింపబడియున్నపి. కిటికీలు బంగారుతో చేయబడియున్నవి. సౌధమును, నడబావు 

లను, తామర కొలనులను రావణుడు సీతాదేవికి చూపించి సగర్వముగా ఆమెతో 

అనుచున్నాడు. 

రావణుడు : సీతా! నేను రాతసగణములకు (పభువును. నా ఆజ్ఞ లో ముప్పదికోట్ల రాతన వీరు 

లున్నారు. వారిలో ఒక్కాక్కంరికి వేయిమంది సేవకు లున్నారు. ఈ రాజ్యము, 

నా [బాణము నీ అధీనమున నున్నవి. నివు నా (బాణమునకన్న అధికు రాలవు, 

[ఏది యుట్లున్నను రావణుని [పాణము సీతా దేవి చేతిలో ఉన్నదన్నమాట సత్య 

దూరముకాదు. | 

యదిదం రాజత౦ (త్రం మే త్వయి సర్వం (ప్రకిష్టితమ్ 

జీవితం చ విశాలాక్షీ త్వం మే ప్రాజై ర్లరీయసీ. రర [6 

తా! ఉత్తమ (ప్రీ లనేకులు నాకు భార్యలై యున్నారు. నివుకూడ నాకు 

భార్య వై వారి కందరకు ఈళ్వనిపుగా నుండుము. నన్ను అను[గహిం౦ంపుము. ఈ లం కాపవురి 

చుట్టును నూరు యోజనముల సముద ' మున్నది. 'దేవాసురులు కూడి వచ్చినను 

ఈ పట్టణమును ధర్షింపజాలరు. ఈ లోకమునగాని, దేవతలలోగాని నాకు సరివచ్చు. 

వీరుడు లేడు. రాజ్య భష్టు డై తాపన వృ త్తియం దున్న బలహీనుని రాముని అనుసరించి 

నీ వేమి సుఖపడగలవ్ల ! నేను నీకు తగిన భర్తను. యౌవనము ఎల్లకాల ముండదు. నీవు 

నాతోకూడ ముఖముగా నుండుము. 

జస సీతే దూమేష భరాహం సదృశ సవ 
ఛం వాలని ఆటీ + 

యౌొౌవనం హ్య(ధువం భీరు రమస్వేహ మయా సహా. 55.22 

తా ! రామునిమాట మరచిపొమ్ము. రాముడు ఇచ్చటికి రాజాలడు సరికదా 

ఇచ్చటికి వచ్చుమాట మనసాకూడ తలపెట్టజాలడు. నా చేత జిక్కిన నిన్ను విడిపింప 

కఠిన వాడు ముల్లోకములలొనులడు. నారాజ్య సర్వున్వమును నీవు పాలింపుము. 

. చేవతలును నమన. చరాచరములును నాకు చేయునశ్హై నీకును సేవజేయగలరు. నీకు 

రాజ్య కటా ఖిపేకవము చేయుదును. మన మిద్దరము సుఖముగా కాలము గడపవచ్చును 



రావణుడు సీతాదేవిని లంకకు కొనిపోవుట 805 

అభిషేకోదక క్లిన్నా తుష్టా చ రమయస్వ మామ్. ర్ఫ్.27 

సీతా! నీ వింతకు ముందుచేసిన పాపము వనవాన రూవముగా తీరిపోయినది. 

నీ పుణ్యఫలము నిప్పుడు అనుభవింపుము. 

దుష్కృతం యత్పురా కర్మ వనవాసేన తద్గతమ్ 

యశ్చ శ్రే సుకృతో ధర్మ స్తస్యేహ ఫల మావ్నుహొ. 55. 28 

పుష్ప్పహారములు, అంగ రాగములు, ఆభరణములు, అన్నియు సిద్దముగా నున్నవి. 

నీవు చక్కగా అలంకరించుకొని నాతోకూడ నుఖముగా నుండుము. ఇదిగో! ఈ పుష్పక 

విమానమును చూడుము. ఇందులో నెక్కి మనము వోయిగా వివహారింపవచ్చును. 

నీ విట్లు దుఃఖంచుట బాగులేదు. 

ఈ మూటలు విన్న సీతాదేవి కండ్లు అశుపూరితములై నవి. చీరకొంగుతో 

ముఖమును కప్పుకొని విలపించుచున్నది. 

ఏవం వదతి తస్మిం త్సా వస్తాంతేన వరాంగనా 
పిధా యేందునిభం సీతా ముఖ మ[శ్రూణ్యవర్రయత్ . ర్గ్. 92 

రావణుడు తన [పయత్న మును వదలుకొనలేదు. మరల అనుచున్నాడు. 

రావణుడు : సీతా! -ధర్మలోపము కలుగునేమో యని సిగ్గు వడుచున్నావు కాబోలు ! 

డై_వనిర్ణయము వలన ఈ స్థితి సంభవించినది గనుక ఇందులో ధర్మలోప మేమియు 

లేదు. ఈ మాటను బుషులుకూడ అంగీకరించి యున్నారు. 

అలం వీడేన వై దేహి! ధర్మలొపకృతే న చ 

ఆర్షోఒయం దై వనిష్యందో య స్వామభిగమిష్యతి. కీర. 34 

సీతా! నీపాదములకు శిరసా |మొక్కుచున్నాను. నేను నీ చానుడను. నన్ను 

అను|గహింపుము. నేనీ మదనబాధ భరింపజాలక ఎంతో తగ్గిపోయి ఇట్లు నీచముగా 

యాచించుచున్నాను. రావణు డేనాడు గాని ఒక (స్త్రీకి తలవంచి నమస్కారము చేసి 
యుండలేదు. 

ఏతౌ పాదౌ మయా స్నిగ్గౌ శరోభిః పరిపీడితౌ 

(ప్రసాదం కురు మే క్షిప్రం చళ్యో దాసోఒహమస్మి తే. రంల 

ఇమా శూన్యా మయా వాచ కృుష్యమాణేన భాషితాః 

న చాపి రావణః కాజ్బీ న్మూర్ష్నా శ్రీం ప్రణమేత హ, 56.36 

ఈ మాటలకు సీతాదేవి తన ద్రైపోవునని రావణుడు . నమ్మి నంతోషముగా 

నున్నాడు. 
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సీతాదేవి తనకును రావణునికిని నడుమ ఒక తృణము నుంచి నిర్భయముగా 

పలుకుచున్నది, 

నేత * రాతసాధముడా ! రాముడు ధర్మాత్ముడైన దశరథమవోరాజు కుమారుడు. 

రాముడు నా భర్త. ఆ రాముడే నా దేవత. రాముడు ధర్మాత్ము డని ముల్లో 

కములందును పేరుబడిన వాడు. ఇజ్యాకుమహావంశమున జన్మించిన వాడు. మవో 

బలపరా[కమ సంపన్నుడు. గొప్ప తేజస్సుతో కూడియుండువాడు. రాముడు 

నిన్ను |పాణములతో విడువడు. నీవు రాముని కంట బడియుందువేని అప్పుడే 

మరణించి ఖరుని అనుసరించియుందువు. గరుత్మంతుసిపె కడరిన సర్పముల 

చందమున నీ రాకను లందరు రామునివైకి పోయి భన్మము కాగలరు. నీ విక 

ఎంతోకాలము దితికియుండ లేవు. రామునికి సాధ్యము కానిపని పదియును 

లేదు. చందదుని అంతరికమునుండి కిందికి పడవేసి నాశన 'మొనరింవగలడు. 

సము[దమును శోషింపజేయగలడు. సీతను విడిపించుకొని వెళ్ళుట రామునికి జక 

"పెద్ద పనికాదు. నీ దురాకృతమువలన లంకకు వైధవ్యము పా ప్తించుట 
నిశ్చయము. 

లంకా వె ధవ్య సంయుక్రా త్య్వత్ముతే న భవిష్యతి. 56.12 

నా భర్త మహో పభావుడు. రామునికి దై వబలముకూడ కలదు. తనబలమునే 

ఆ[శయించుకొని దండకారణ్యమున నిర్భయముగా నివసించుచున్నాడు. నీకు కాలము 

సమీపించినది గనుకనే నీ కిట్లి దుర్చుది పుట్టినది. నీ ఒక్కుని తప్పువలన మీ,వారి కందరకును 
63 ఉ టు 

కాల మాసన్న మెనది, యజ్ఞ వేదిక వై చండాలుడు అడుగిడజాలనట్లు ధర్మనిరతు డై న 

రాముని ధర్మపత్నిని, పత్మివతను ఆయిన నన్ను నీవు స బ్ర్రశింపజాలవు. 

తథాఒహాం౦ ధర్యనిత్యస్య ధర్మపత్నీ పతివ్రతా 

త్వయా (స్పృస్లుం న శక్యాఒస్మి రాక్షసాధమ పాపినా. 56.19 
ధో భు 

నా'శరీరమును బంధింపదలతువేని బంధింపుము. నన్ను. భకింపదలతు నేని 

భకింపుము. ఈ చేహమునుగాని నా [పొణమునుగాని రకించుకొనవలె_వని. నా కెంత 

మ్యాతములేదు. అపవాదమును మాము భరింపజాలను, 

ఇదం శరీరం నిస్సంజ్ఞం బంధ వా థాదయస్వ వా 

నేదం శరీరం రక్షుం మే జీవితం వాపి రాక్షస 56.21 

నతు శతా మ్యుప(క్రోశం ' పృథివ్యాం దాతుమాత్మనః 56.22 

ఈ మాటలు విన్న రావణునికి పట్టరాని కోపము వచ్చినది. 



రాక్షస స్త్రీలు సీతాదేవిని ఆశోకవనమునకు కొనిపోవుట 807 

రావణుడు : సీతా! ఇదే చెప్పుచున్నాను వినుము. నీకు పం|డెండు మాసములు గడు 
విచ్చుచున్నాను. ఈ లోపల నీమనస్సు మార్చుకొనుము. లేనిచో నా వంటల 
వారు నీ శరీరమును ముక్కలుగా తరిగి [పాతఃకాల భోజనమునకు వండగలరు. 

శృణు మైథిలి మద్వాక్యం మాసాన్ ద్వాదశ భామిని 

కాలేనానేన నాభ్యేషి యది మాం చారుహాసిని ర్ట.24 
తతస్వాం (ప్రాత రాశార్థం సూదా శ్చేత్స్యంతి లేశశః 56.25 

రాతసస్త్రీలు సీతాదేవిని అశోకవనమునకు కొనిపోవుట 
సీశాదేవితో ఈ మాటలు చెప్పి రావణుడు రావస (స్త్రీలతో అనుచున్నాడు. 

భావణుడు : మీరు ఈ సీత గర్వమును అణచవలయును. ఈమెను అశోక వనమునకు 
కొనిపోయి గూఢముగా రకింటయుచుండుడు. 

ఆళోకవనికామ ధ్యే మైథిలీ నీయకామియమ్ 
త్మతేయం రత్ష్యతాం గూఢం యుష్మాభిః పరివారితా. 56.30 

మీరు సీతను కొంతసేపు బెదరించి; కొంతసేపు మంచిమాటలుచెప్పి సకల 

(ప్రయత్నములు చేసి అమెను వంచి నా వశ మగునట్లు చేయవలెను. 

రాజస (స్త్రీలు సీతాదేవిని అశోకవనమునకు తీసికొని వెళ్ళినారు. రావణుని 
(పమదావనమైన అకోకవనము ఎంతో రమ్యముగా నున్నది. కాని సీతాదేవి తన కష్ట 
మును, తన భర్తను తలచుకొని భయముతోను, దుఃఖముతోను మూర్చపోయినది. 

న విందతే తత్ర తు శర్మ మైథిలీ 
విరూపనేత్రాభి రతీవ తర్షితా 
పతిం స్మరంతీ దయితం చ దైవతం 

విచేత నాభూ దృయ శోక పీడితా. 56.86 

_ రాకసులు పెట్టిన ఆహారమును సీతాదేవి స్ఫ్పశింపలే దని సంపాతి చెప్పిన మాటలను 
బట్టి తెలినికొనవచ్చును. ఈ విషయము కిష్కింధా కాండలో 62.7 మొదలు 10 వజకుగల 
శోక ములనుబట్లి ఏర్పడుచున్నది. ఇది గమనింపదగిన సంగతి. | 
౧ (2) జా 

రామలక్ష్మణులు ఆ|శమము చేరి సీతాదేవిని కానక దుఃఖితు లగుట 

(శ్రీరాముడు మాయజింక రూపమునం దున్న మారీచుని వధించి సీతాదేవిని 
వెంటనే చూడదలచి తహతపహపడుచు ఆ(శమమునకు వడివడిగా వచ్చుచున్నాడు. 
రాముని వెనుకవైపు నక్కల యరపులు వినబడినవి. సీతాదేవి కేమమునుగురించి 

రామునికి సంచేవాము కలిగినది. 
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రాముడు : (తనలో) మారీచుడు బంగారులేడిమై నన్ను ఆ|శ్రమమునుండి బసుదూరము 
తీసికొని వచ్చినాడు. నా బాణహాతుడై చావబోవుచు నా స్వరము నభినయించి 

“వో లత్మణా ! హతోన్మి” అని అరచినాడుగచా ! ఆ శేకను సీతయును 

లవత్మణును వినియుందురు. సీత ఆర్మయె లక్ముణుని నా యొద్దకు పంపి 

యుండును. లవత్మణుడు సీతను ఒంటరిగా విడిచి వచ్చియుండును. దుళ్ళకు 

నములు కనబడుచున్నవి. నా సీతకు ఎట్టి ఆపద వాటిల్లినదోకదా ! జనస్థాన 

రాతన సంహార కారణముగా రాకసులు మా-వై పగవట్టియున్నారు. సీతను 

ఒంటరిదానిగా నొనర్చి చంపుటకే మారీచుడు జింక రూపమున వచ్చియుండును. 

లవ్మణుడును కీగ్రయు ఎట్ట్లున్నారో ! 

ఈవిధముగా తలపోయుచు రాముడు దిగులుపడి ఆశమమునకు వచ్చుచున్నాడు. 

మృగములు, పకులు రామునికి అ పదవీణముగా తిరిగి వికృతముగా అరచినవి. 

రాముడు సీతా దేవిని లకణుని తలచుకొనుచు వచ్చుచుండగా లక్మణ్ము డెదురు 

పడినాడు. లవమ్మణుడు కాంతివిహీనుడై దీనుడై యున్నాడు. 

తతో లక్షణ మాయాంతం దదర్శ విగత పభమ్. 57.15 

రాముడు సైతము అక్షు ఉన్నాడు. అన్నదమ్ములు కలిసికొన్నారు. రాక్షసులు 

సంచరించుచోట సీతా దేవిని ఒంటరిగా విడిచి వచ్చుచున్న లత్మణుని చూచి రాముని 

మనస్సుకు బాధ కలిగినది. లవ్మణుని ఎడమచేతిని తనచేతిలోనికి తీసికొని రాముడు 

కొంతసేపు పరుషముగాను కొంతసేపు మృదువుగాను పలుకుచున్నాడు. 

రాముడు : లక్ష్మణా ! నీవు చేసినది ఎంతతప్పు ! సీతను ఒంటరిగా వదలివచ్చుట ఏమియు బాగు 
లేదు. సీత కేమముగా నుండునని తోచుటలేదు. ఈ అపళకునములను చూడుము. 

జింకలు, నక్కలు, పతులు నూర్యుని వై పు తిరిగి భయంకరముగా అరచుచున్న వి, 

మాయలేడిగా వచ్చిన రాతనుడు నన్ను మోసపుచ్చి దూరముగా తీసికొని 

వచ్చినాడు, నా బాణపాతు డై నపిదప రాక్షస రూపముతో నే చనిపోయినాడు. 

ఇప్పుడు నా కేదో దిగులుగా నున్నది. సీత నెవ్వడై న అపహారించియుండును; 

లేదా వధించియుండును. అట్లు కాదేని, సీత మార్గమధ్యములోనై న ఉండును. అంతే 

| కాని ఆశమమున మాతము ఉండదు. ఇందుకు సందియము లేనేలేదు. 

మనశ్చ మే దీన మిహాప్రహృష్టం 

చకుశ్చ సవ్యం కురుతే వికారమ్ 
అసంశయం లక్ష్మణ నాసి సీతా 

హృతా మృతా వా పథి వర్తతే వా, 57.24 
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లక్షణా ! రాజ్య[భష్టుడనై దీనుడనై దండ కారణ్యమునకు వచ్చిన నాకు దుఃఖ 
సవోయయైయున్న నా సత యెందున్నది ? సీతను విడిచి ఒకతణమేని |బతికియుండ లేను, 
నాకు [పాణసహాయయె దేవకన్యవలెనుండు నా సీత యెందున్నది ? 

రాజ్య (భ్రష్టస్య దీనస్య దండకా న్పరిధావత 

క్వసా దుఃఖసహాయా మే వై దేహే తనుమధ్యమా, ర్8 లీ 

యాం వినా నోత్సహే వీర ముహూర్తమపి జీవితుమ్ 
క్వ సా ప్రాణసహాయా మే సీతా సురసుతోపమా. 58.4 

లక్ష్మణా ! సీత లేనిచో నేను రాజ్యమునుగాని, చేవరాజ్యమునుగాని కోరను. 
నా (పాణములకన్న అధికురా లైన సీత ఇప్పుడు (బతికియున్నదో లేదోకదా! సీత 
కారణముగా నేను (పాణములు వదలుటవలన నా వనచాసవతమును పూర్తి చేయని 
వాడ నగుట నా ప్రతిజ్ఞ అబద్ద మగునుకాబోలు ! లత్మణా! సీతానిమి త్తముగా నాకు 
మరణను [పా_ప్తమైనపిదప నీవు అయోధ్య కరిగి నా వృత్తాంతమును చెప్పుదువేని 
కై కేయి విని తన మనోరథ మీజేరినందులకు సంతసించి నుఖముగా నుండగలదు. 

సీతా నిమిత్తం సౌమి(శ్రే మృతే మయి గతే త్వయి . 

కచ్చి త్సకామా సుఖితా క్రై కేయీ సా భవిష్యతి. 587 

మాతల్లి కొడుకును కోల్పోయి. కైకేయి. కొలువు కొలుచుచుండగలదా | 
లక్షణా ! సీత..జీవించియుండిననే, నేను మన పర్ణశాల |ప్రవేశింతును. లేకున్న నేను 
(పాణములు విడుతును. నేను ఆశమమున కరుగుటతోడనే సీత చిరునవ్వుతో ఎదురు 
వచ్చి మధురముగా పలికెనా సరి! లేనిచో నేను మరణించుట నిశ్చయము. 

లవ్మణా ! సీత (బతికియున్న చా లేదా? చెప్పుము. నీవు పమరియుండగా 
రాకునులు సీతను భతించిరాయేమి ? | 

(బూహి లక్ష్మణ వై దేహీ యది జీవతి వానవా 

త్వయి (ప్రమత్తే రక్షోభి రృక్షీతా వా తపస్వినీ, 58.11 

నా వియోగమున సీత దుఃఖంచుచుండును. ఆ మాయరాకుసుడు. నాగొంతుతో 
“లవృణా' అని గట్టిగా అఅిచినాడు, (ఆ కేక విని నీకు భయము కలిగియుండును. సీత 

'కూడ దానిని విని భీతిల్లి నిన్ను పంపియుండును, నన్ను చూచుటకు నీవు వడిగా 
వచ్చితివి. అంతేనా! 

శ్రుతస్తు శంకే వైదేహ్యా స స్వర స్సదృశో మమ 
త్రస్తయా ప్రేషితస్త్వం చ ద్రష్టుం మాం శీఘ్ర మాగతః 58.14 



తల అఆరణ్యకొండ ము 

ఎటుచూచినను నీవు సీతను విడిచివచ్చుట గొప్ప తప్పు. రాక్షనులు మనమీడ 

కసి తీర్చుకొనుటకు అవక్షాశ మిచ్చినావు. రాక్షనులు సీతను చంపియేయుందురు. నేను 
దుఃఖసము దమున మునిగియున్నాను. ఏమి చేయగలను! ఇట్టి ధుఃఖము ననుభవింప 

వలసిన యోగ మున్నది కాబోలు! 

అహోస్మి న్వ్యసనే మగ్న స్పర్వథా శ|త్రుసూదన 
కి న్ని్యిదానీం కరిష్యామి శంకే ప్రాప్తవ్య మీదృశమ్. వ్రరీ 117 

లవ్మణా ! నిన్ను నమ్మి వచ్చినందుకు నీ విట్లు చేయుట తగునా! సీతను విడిచి 

నీవు వచ్చుట చూచి నా సీతకు మరణము కలిగియుండు నని శంకించి నే నెంతయో 

బాధపడితిని సుమా ! 
జ చాప్ శ జ క్ జ Pa క న 
ద్చి ష్వ్వవాభ్యాగత ౦ త్వాం మే మెైథిలం తీరిజ్య అయ్యల 

శంకమానం మహత్సాపం యత్సత్యాం వ్యథితం మనః 59.8 

[ సీళా దేవి జీవించియుండగా లత్మణుడు కదలి రాకూడ దన్నమాట | 

సీతను విడిచి నీ వొక్కడవే వచ్చుట దూరమునుండి చూచినాను. నా ఎడమ 

కన్ను, ఎడను భుజము, వ వహ్ఫాదయము అదరుచున్న వి. 

ఆపె లకృణుణు ౩ అన్నా! నేను బుద్దిపూర్వకముగా రాలేదు. సీతాదేవి పరుషవాక్కులు 

పలికి నన్ను బలవంత "పెట్టి పంపినది, మాయరాతనుడు నీ స్వరముతో “హో పీతా! 

హో లమ్మణా ! నన్ను రథింపుడు” అని అరచుట సీతాచేవి విన్నడి. ఆయార్త 

నాదమును విని “పొమ్ము-పొమ్ము" అని సీతాదేవి నన్ను పలుమారు తొందర 
"పెట్టినది. నే నెంతనగూరమో చెప్పినాను “రామునికి భయము. కలిగింపగల 

రాజును డెవ్వడును ఈ లోకములోనే లేడు. నీవు విన్నది రాముని కంకన్వరము 

కాదు. ఎవ్వడో మారుగొంతుతో శేక చెట్టినాడు. రాముడు దేవతలను మతము 

రథతింపగలవాడు. అట్టి రాముడు “నన్ను 'రకింపుడు"” అని ఎన్నడును అనడు. 

అట్టి నీచపువలుకు రామునినోట రాధు. ఎవ్వడో రాతసుడు ఏదో దురుచ్దేశమును 
తల వెట్టి ఈ పన్నాగమును పన్ని నాడు, నీవ దూఖపడవలదు. రామునికి పరా 

జయము కలిగింపగల వాడు ముల్ల్ 'క ములలో ఇంతవరకు పుట్ట లేదు. ఇకమీద 

పుట్టబోడు. నీవు నిర్విచారముగా న నుండును. నన్ను త్వర ఇ పెట్టకుము" అని ఎంతో 

ధైర్యము చెప్పినాను. నామాట లన్నింటిని విని సీతా చేది కన్నీరు కార్చుచు 
నన్ను చారుణముగా గూషించినది. “నీకు నాపిద మన న్ఫున్న ట్టున్నది. 
భరతునితో ఏదో సంకేతము చేసికొని మా వెంబడి వచ్చిన ట్టున్నది. నీవు దొంగ 
వేషముతో వచ్చిన శత్రువుగా నున్నావు. మీ అన్న నాశన మగునేని నీ కోరిక 

ww 



రామలక్ష్మణులు ఆశ్రమము చేరి సీత్రాదేవిని కొనక దుఃఖితు లగుట 811 

తీర్చుకొనదలచితివి కాబోలు ! అదిమాతము సాధ్యపడదు. నీ కట్టి దురుద్దేశ్యము 

లేనియెడల ఆపదలో చిక్కువడిన అన్నను రమించుటకు కదలవేమి” అని త్మీవ 

ముగా పలికినది. ఈ మాటలు సహింవలేక నేను కోపించి ఆశకుమునుండి 

వచ్చినాను. 

రాముడు : లక్ష్మణా! తప్పు చేసితివి. నీవు సీతను విడిచివచ్చుట చిన్న తప్పు కాదు. నా 

సోమర్థ్యము నీ వెరిగియుండియు సీత కోపములో పదో అన్న దని నీ విట్లు 

రాదగునా ! 

జానన్నపి సమర్థం మాం రక్షసాం వినివారణే 

అనేన క్రోధవాక్యేన మైథిల్యా నిస్ఫృతో భవాన్. ర్ి. 22 

నీవు చేసినపని వమియు బాగులేదు. సీత కోపో। దేకమున పవో మాటలని 

యుండవచ్చును. అంతమాతమునశే నీవు |కోధపరవశుడవై నా ఆజ్ఞనుమీరి గొప్ప 

తప్పు చేసితివి. 

సర్వథా త్వవినీతం తే సీతయా యత్స్రిచోదిత 
కోధస్య వశ మాపన్నో నాకరో శాసనం మమ. 59.24 

అదిగో ! అటు చూడుము. ఆ మాయరావనుడు నా బాణహతుడై చచ్చిపడి 

యున్నాడు. వాడు |పొణము విడుచువేళ అజణ-చిన అజపును విని నీవు సీతను 

ఒంటరిగా విడిచి వచ్చియున్నావు. 

(శ్రీరాముడు ఆశమమునకు బయలు దేరినాడు. ఆయన యెడమకన్ను అదరినది. 

నడకలో తొ(టుపాటు కలిగినది. శరీరము .కంపించినది. ఈ అపశకునములను చూచి 

సీతాదేవి కేమమునుగూర్చి శంకించి దిగులుపడి ఆ|శమమునకు వడివడిగా వచ్చినాడు, 

ఆ|శమము శూన్యమైయుండినది. సీతాదేవి కానరాలేదు. సీతను ఎవ్వరెని 

అపవారించియుందురా! లేక ఆమె మరణించియుండునా ! ఏ రాజనుడై నను అమెను 

భతించియుండునా ! ఆమె అరణ్యములోనికి వెళ్ళియుండునా ? రాముని కేమియు 

ఒకవేళ ఫలములు పుష్పములు తెచ్చుటకు వెళ్ళియుండునా ? పుష్కరిణికి 

పోయినదికాబోలు ! జలము కొనివచ్చుటకు నదికి వెళ్ళినదేమో! 

రాముడు ఎక్కడ వెదకినను సీతాదేవి కనిపింపలేదు. రామునికి పిచ్చిపట్టి 

నట్లయినది. ఒకచెట్టునుండి మరియొక చెట్టుకు, ఒకకొండనుండి మరియొక కొండకు, 
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నది యొద్దకు పరుగెత్తుచున్నాడు. రాముడు శోకసము[దమున మునిగిపోయినాడు. 

కదంబవృతమును, బిల్వవృతమును, అడవిలోని అన్నివృతములను పేరుపెట్టి పిలిచి 

“నా [పియురాలై న సీతను చూచితిరా"” అని అడుగుచున్నాడు. 

“అశోకవృతమా! నీవు శోకమును పోగొట్టుచానవుకదా! నే నిప్పుడు కోక 

మున మునిగియున్నాను. నా [పియురాలిని చూపి నన్ను నీ ేరుగలవానినిగా. 

చేయుము” (ఆశోకునిగా చేయు మన్నమాట,) 

అశోక శోకాపనుద శోకోపహత చేత సమ్ 
త్వన్నామానం కురు &(ప్రం పియాసందర్శనేన మామ్. 60.17 

రాము డిట్లు అన్ని వృతములను, లతలను, పుప్పములను, జింకలను, ఏనుగులను, 

'వ్యా[ఘములను సీతా దేవి వృత్తాంతము నడుగుచున్నాడు. 

(శ్రీరాముడు ఉన్న త్తరాఘవు డయినాడు. 

రాముడు : సీతా! ఎందు కిట్లు పరుగెత్తుచున్నావు ! శెట్లచాటున నిలిచి నాకు కనబడు 

చున్నావులే ! నాతో పలుకవేమి ? సీతా! నిలునిలుము. నీకు నాడు కొంచె 

మైనను దయలేదు. నీ స్వభావమున వోన్య మెక్కువ లేదుకదా ! ఇప్పు జేల యీ 
ఉపేవ? 

తిష్ట తిష్ట వరారోహే న తేస్తి కరుణా మయి 
నాత్యరం హాస్యశీలాసి కిమరం మా ముపేక్షసే. 60.27 

థి థు 

సీతా! అదిగో ! నీ ప్లసుపుపట్టుచీర కానవచ్చుచున్నది. పరుగె_త్తీ లాభములేదు. 

నీకు నాయెడ నిజముగా అనురాగ మున్నచో నిలువబడుము, 

అయ్యో ! సీతలేదు కాబోలు! ఉన్నచో నన్ని ట్లుపేవీంచునా ! నేను లేని 

సమయము చూచి రాతను జెవ్వడో సీతను ముక్కలు చేసి తినియుండును. 

లక్షుణా ! సీత ఎం'దై_న కనిపించినదా ! సీతా! నీ వెక్కడికి వెళ్లి నావు 2 

' ఈవిధముగా విలపించుచు రాముడు ఒక అడవినుండి మరియొక అడవికి పరు 
గిడుచు మనను నిలకడ లేనివాడై అటునిటు తిరిగి అడవులలోను, కొండలమీదను, నదుల 
చెంతను వెదకినాడు. నీతాదేవి కానరాలేదు. మరల పర్షశాలచెంతకు వచ్చి విలపించు 
చున్నాడు. 

రాముడు : లక్ష్మణా ! పది నాసీత? నా సీతను ఎవడు అపవారించినాడు ? సీతా! నీ 

పెంపుడు జింకపిల్లలు నీవు కనబడనందున ఎక్షేడ్చుచున్నవో చూడుము. 
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లత్మణా .! సీతనుజాసి నేను (బతికియుండలేను. నే నీ లోకమును విడిచి వరలో 

కమునకు వెళ్ళగా నా తండి నన్ను చూచి “రామా! పదునాలుగు సంవత్సరములు వన 

వాసము చేసెద నని పతిజ చేసి అంతకుముందే పరలోకమునకు వచ్చితివా ! నీవు అనృత 

'వాదివి. |కూరుడవు. చీ” అని నిందింపగలడు. 

సీతా ! త్మీవమైన దుఃఖమునం దున్నాను. కీర్తి కపటవర్తనుని త్యజించిపోవునట్లు 

నీవు నన్ను వీడి ఎచ్చటి కరిగితివి? నిన్ను విడిచి నేను జీవింపజాలను. 

లక్ష్రణుడు : రామూ! ఇకైుంత సేపు విలపించుచుందున ! దూఖపడకుము. సీతాదేవిని 

ఇంకను వెదకుదము. అడవిలో ఎందైన తిరుగుచుండును. తామరకొలనుకు 

పోయినది కాబోలు! స్నానార్థము నదివైపు వెళ్లినదమో! నవ్వులాటకు 

ఎండై న చాగియుండును. వెదకిచూతము. ఈ అరణ్యము నంతయు గాలింతము. 

శోకమును విడిచివెట్టుము. 

రామలవ్మణు లిరువురు సీతాదేవిని వెదుకసాగినారు. అడవులు, కొండలు, నదులు 

సరస్సులు, గువాలు, ఎండెందో వెదకిరిగాని సీతాబేవి కానరాలేదు. 

రాయుడు : లకణా! ఈ వెదకుటవలన (ప్రయోజన మేమియు లేదు. సీత ఇక్క డెక్కడనులేదు. 

లక్ష్మణుడు : రామా ! దిగులుపడకుము. సీతాదేవి తప్పక కానవచ్చును. 

రాముడు * తమ్ముడా ! అడవు లన్నియు తిరిగినారము. కొండ లన్నియు 'వెదకినారము. 

సీత కానరాలేదుకదా ! మరెక్కోడనుండును ! 

రాముడు శెలివి తప్పి, చేష్టలు దక్కి, వెడి నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు ఒకచోట 

కూలబడినాడు. 

సంత పో హ్యవసన్నాంగో గత బుద్ధి ర్విచేతనః 

నిషసా దాతురో దీనో నిశ్శ్వ స్యాశీత మాయతహ్. 61.29 

రాముడు సీతాదేవిని తలచుకొని కన్నీరు కార్చుచున్నాడు. లవ్మణుడు అన్నను 

ఓచదార్చుచున్నాడు. 

రాముడు : (సీతా చెవిని తల చుకొని), సీతా! నీకు పుష్పము లన్న ఎంతో (పీతి, కావున 

నీ చేవామును అశోక శాఖలతో కప్పుకొని, నాకు కనిపింపక, నా శోకమును 

వృద్ది చేయుచున్నావు. 

- [సీతాదేవి లంకలో అశోక వనమునం దున్నది గదా !) 
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త్వ మశోకస్య శాభాభిః పుష్ప్మపియతయా (ప్రియే 

ఆవృణోషి శరీరం తే మమ శోక వివర్ణనీ, 62.8 

సీతా! అరటి స్తంభములవంటి నీ యూరువులు నాకు కానవచ్చుచున్నవి. వానిని 
మరుగుపడ జేయజాలవునుమా |! 

సీతా! -నీవు నవ్వుచు ఆ కొండగోగు చెట్లలో నున్నావు! నీ పరిహోసమును 
చాలింపుము. నేను ఎంతో" అలసియున్నాను. నీవు పరిహాస |పియ వని నే నెరుగుదును. 
కాని ఆశమమునందు ఎక్కువ పరిహాసము కూడదు. ఇది పరిహాసమునకు నమయను'కాదు. 

పరిహాసేన కిం సీతే పరిశాంతన్య మే (ప్రియే 
అయం స పరిహాసోఒపి సాధు దేవి న రోచతే. 62.6 

విశే షేణాశమస్తానే హాసోఒయం న ప్రశస్యతే 
థా 

అవగచ్చామి తే శీలం పరిహాస పియం ప్రియే. 62.7 

సతా! మన పర్ణశాల పాడుపడియున్నది. నీవు దాగియుండుట చాగులేదు. 
ఇక బయటికి రమ్ము. 

లక్షణా! నే నింతగా పిలుచుచున్నను సీత వలుకుటలేదు. సీత ఏమైనదోకచా ! 
ఈ మృగములు కన్నీరు కార్చుచు, సీతను రాతనులు భతించి రని సూచించుచున్నవి. 
ఎ కయి కోరిక ఇప్పుడు పూర్తిగా ఫలించినది. సీతను వెంటబెట్టుకొని వచ్చిన నేను 
_తారహితుడనై మన అంతఃపురమున అడుగు పెట్టగలనా ! సీతను కోలోయిన నన్ను 

చూచి లోకములోనినా రందరు నన్ను పరా క్రమహీనుడ ననియు, నిర్ణయుడ ననియు 
తప్పుకో నిందింతురు. వనవానమును పూర్తి చేసికొని వెళ్ళినపిదప జనకమవోరాజునకు 
పమి నమాఛానము చెప్పగలను ! నేను అ యోధ్యకు రాను. నన్నిక్కడ విడిచి పెట్టి 

'నీ వయోధ్యకు పొమ్ము. భరతుని నా మారు కవుగిలించుకొని “రాముడు అనుజ్ఞ ' నిచ్చి 
నాడు. నివు రాజ్యమును పాలింపుము” అని భరతునితో చెప్పుము. మన తల్లులకు 
నా నమస్కారములు చెప్పుము. నా తల్లిని పేమతో చూచుకొను మని భరతునితో 
చెప్పుము. నాకును సీతకును వాటిల్లిన ఆపదను మా తల్లికి వివరింపుము. లక్ష్మణా ! 
నా యట్టి పాపాత్ముడు లోకములో ఉండడు. నేను పూర్వజన్మమున ఎన్నో పాపములు 
చేనీయుందును. కావుననే దుఃఖముమీద దుఃఖము న న్నలముకొనుచున్నది. రాజ్య 

(భంళము, బంధువుల యొడబాటు, తండి మరణము, తల్లికి దూర మగుట, అన్నిటికిని 

తోడు ఈ పీతావియోగము. ఎన్ని కష్టములు వచ్చినను సీత కోలదుగదా యని దుఃఖ 
గును దిగమింగి కాలము గడపుచుంటిని. ఇప్పుడు ఆ సుంత ఊరటయు నశించినది, 
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నా సీతను ఏ రాకనుడో అవహారించి ఆ కాళమార్గమున పోవునప్పుడు సీత భయపడి 

ఎంత పడ్చినదో పాపము! 

సా నూన మార్యా మమ రాక్షసేన 
బలాద్ధ తా ఖం సముపేత్య భీరు; 

ఆపస్వరం సస్వర విప్రలాపా 

భయేన విక్రందిత వత్యభిక్షమ్. 63.7 

సీత రావనునిచేత చిక్కి ఎంత బాధపడుచున్నదోగదా ! లవ్మణా ! సీత నన్ను 

గూడి ఈ శిలాతలమున కూర్చుండి నవ్వుచు సంతోషముగా మనతో ఎంతమధురముగా 
రూటలాడుచుండినది! 

అస్మి న్మయా సార్థముదారశీలా 
శిలాతలే పూర్వముపోపవిష్టా 

కాంత స్మితా లక్ష్మణ జాతహాసా 

త్వామాహ సీతా బహువాక్యజాత మ్. 63.12 

గోదావరీనది సీత కెంతో |పియమైనది. నీత అక్కడికి వెళ్ళియుండునా! నా 

పిచ్చిగాని! నది కెప్పుడై న సీత ఒంటరిగా అరిగి యెరుగునా ! తామరపూవులకోసమై 

ఫ్రమ్మంరిణికి పోయియుండునా,! అదియు సమంజసనుకాదు. ఇదివర కెన్నడును నన్ను 

విడిచి పూవులకు పోని సీత ఈనాడుమా[తము ఒంటరిగా ఏల వెళ్ళియుండును ! సేత 

ఒంటరిగా ఎచ్చటికిని వెళ్ళదు. 

కర్మసాక్షి వగ్గు ఓ నూర్యుభగవానుడా ! నీకు తెలియని విషయము లేదుగదా | 

నా సీత ఏమైనదో చెప్పును. వాయు దేవుడా! నీ వరుగనిది ఏమున్నది! నీవెనను తెలియ 

"జేయుము. 

లక్రిణుడు ౨ రామా! ఇట్లు విలపించుటవలన లాభ మేమి ? శోకమును విడిచి ధైర్యము 

నవలంవీంపుము. సీతాదేవిని విసుగులేక వెదకుదను. ఉత్సాహవంతులు ఎంతటి 

ఆపదలె నను తరించి నుఖపడుట ఎరుగవా ! 

శోకం పముంచార్య ధృతం భజస్వ 

సోత్సాహతా చాస్తు విమార్గణేఒస్యాః 

ఉత్సాహవంతో హి నరాన లోకే 

సీద న్లి కర్మ"స్వతి దుష్క- రేషు. 63.19 

లక్ష్మణుడు ఎంత థై. ర్యము చెప్పినను రాముని దుఃఖము తగ్గలేదు. 
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రాముడు * (దినముగా) లత్ముణా! నీవు త్వరగా గోదావరినది కరిగి చూడుము. సీత 

తామరపూవులకై. వెళి న చే మో ! 

లమ్మణుడు గోదావరిని సమీపించి “సీతా దేవి ఎందున్నది ?" అని అడిగినాడు. 

కాని రావణుడు సీతాదేవిని అపవారించిననంగతి గోచదావరీచేవిసైతము చెప్పలేదు. 

రావణునికి భయపడి పలుక లేదు. 

రామునికి నిరాశ కలిగి మరల విలపింపసాగినాడు. 

రాముడు = లక్ష్మణా ! గోదావరితల్లికి నామీద సయరాలేదు. సీత లేక నేను జీవించియుండ 

లేను. నాకు న్నాదపట్టదు. లక్ష్మణా! ఇటు చూడుము. ఈ మృగములు నన్ను 

మాటిమాటికి చూచుచున్నవి. సీతసంగతి నాకు చెప్పదలచుకొన్నవి కాబోలు ! 

ఏతే మృగా మహావీర్యా మా మీక్షం తే ముహుర్ముహుః? 

వక్తుకామా ఇవ హి మే ఇంగితా న్యుపలక్షయే. 64.15 

మృగములారా ! సీత ఎందున్నది ః 

మృగము లన్నియు లేచి ఆకాశమును చూపించి దకిణదిక్కు.గా పరుగెత్తి మరల 

రాముని చూచుచు సీతాదేవి వెళ్ళిన మార్గమును సూచించుచు పోవుట లక్షుణుడు గమ 

నించి వాని అభిిపాయమును [గహించి రామునితో అనుచున్నాడు. 

లజ్బ్రీణుడు : అన్నా! ఈ మృగము లన్నియు దవీణదిక్కుగా పరుగెత్తుచున్నవి. మనము 

కూడ ఆవై పుననే వెళ్లుట మంచిది, 

రామ లవ్మణులు దకిణ ముఖముగా బయలుదేరినారు. భూతలమును చూచుచు 

నడచుటలో చారిలో కొన్ని . పుష్పములు రాలియుండుట చూచినారు. రాముడు 

వానిని గుర్తుపట్టి లకణునితో అనుచున్నాడు. 
ని క్ర 

రాముడు : లత్మణా ! ఈ పూలు సీతవేనుమా! నేనే వీనిని తెచ్చి సీత కిచ్చినాను. సీత 

ఈ పూవులను తలలో పెట్టుకొన్నది. . ఈ ఆశ్చర్యమును చూచితివా! సూర్య 

భగవానుడు, వాయుదేవుడు, భూదేవి నాకు శుభమును. చేకూర్చగోరి ఈ 

పుష్పములను కాపాడుచున్నారు! 

అభిజానామి పుష్పాణి తానీమానీహ లక్ష్మణ 

పినద్దానీహ వై దేహ్యా మయా దక్తాసి కాననే 64.26. 

మన్యే సూర్యశ్చ వాయుశ్చ మేదినీ చ యళస్సి వనీ 

అధభిరకంతి పుష్పాణి (పకుర్వంతో మమ ప్రియమ్. 64.27 
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శ్రీరాముడు లవ్మయునితో ఈమాటలు చెప్పి (ప్రస్రనణ పర్వతమును చూచి 

అనుచున్నాడు. 

రాయుడు : ఓ పర్వతరాజమా ! నన్ను బాసి పరితపించుచుండు సర్వాంగసుందరి మైన ఒక 

తరుణి రమ్యమైన వనప్రదేళమున నీకు కనబడినదా ! 

కచ్చి తితిభృతాం నాథ దృష్టా సర్వాంగసుందరీ 
EN టబ 

రామా రమ్యే వనోద్దేశే మయా విరహితా త్వయా, 64.29 

[ఈ శ్లోకరచన అద్భుతము. వ్యాఖ్యాతలు దీనినిగురించి ఎంతో గొప్పగా వర్షించి 

యున్నారు. ధ్వనికి చక్కని ఉదాహరణము. శ్రీరాముని (వశ్న |దతిధ్వనిం చి సీతను గురించి 

చెప్పు మని ఆ పర్వతము (శ్రీరాముని (ప్రశ్నించునట్లు తోపించుచున్నది.  ఊతిళృళాం నాథ్ 

అను మాటలు రామునికిని, పర్వతమునకును అన్వయించుట ఒక విశేషము. ] 

ఓ పర్వతమా ! సీతను చూపుము. చూపవేని నీ సానువులను ధ్వంసము గావిం 

చెదను, 

ఈమాటలు |పతిధ్వనించి పర్వత మేమో చెప్పుచున్నట్లు అనిపించిన దే గాని 

సీతాదేవిని మాతము పర్వతము చూపలేదు. 

ఏవముక్తస్తు రామేణ పర్వతో మైథిలీం (పతి 

శంసన్నివ తత సీతాం నాదర్శ్భయత రాఘవే. 84.92 

రాముడు ఆ[గహించి “పర్వతమా! నాబాణాగ్ని చే నిన్ను భస్మము కావింతును 

అని బెదరించినాడు, 

రాయుడు : లవ్మణా ! ఇదిగో ! ఈనది మనకు సీత సమాచారము చెప్పనియెడల దీనిని 

శోషిల్ల జేయుదును. 

ఇంతలో, రాముడు భూతలమున కొన్ని గుర్తులు చూచినాడు. రాతుసుని "పెద్ద 

"పెద్ద అడుగుజాడలు, అటుయిటు పరు గెత్తుచుండిన సీతాదేవి పాదచివ్నాములు రాము 

నికి కనబడినవి. ధనుస్సు విరిగి పడియుండినది. బాణములు లెక్కలేక పడియుండినవి. 

రథము విరిగియుండినది. వీనిని చూచి రాముడు లక్ష్మణునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : లవ్మణా ! చూడుము. సీత 'ఆభరణములనుండి కనకబిందువులు రాలియున్నమవి, 

ఇవిగో సీత పుష్పమాలికలు.. నేల ర కసి క్షమై యున్నది. లక్ముణా ! రాతసులు 

సీతను తటిగి తినియుందురు కాబోలు ! సీతకోసమై ఇద్దరు రాతసులు యుద్దము 

చేసినట్టు కనబడుచున్నది. ఈ గొప్పధనుస్సు ఏ వీరునిదై యుండును ! ఈ కవచ 

మును చూడుము. వైడూర్యమణులతో కూడి బాలభాస్కరునివలే వ్రకాశించు 
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చున్నది. ఈ ఛ|త్రమును చూడును, శతశలాకములతో మెటయుచున్నది. 
“రథఖరములు చచ్చివడియున్నవి. రథము భగ్న మెయున్నది. ధ్వజము నేలమీద. 

కూలియున్నది. ఎన్ని బాణములు విరిగిపడియున్నవో చూడుము. సారథికూడ 

హతు డై.నాడు. ఇటుచూడుము. ఇక్కడ మరియిద్దరు పడియున్నారు. చామర 
(గాహులై యుందురు. ఇదిగో! ఈ వంకచూడుము. రాతనుని అడుగుజాడలు 

కనిపించుచున్నవి. నాకు గల రాతసులమీది |కోధము, ఇప్పుడు నూరింతలు 
ెరిగినది. రాతసులు సీతను అపహారించిగాని భతించిగాని యుందురు. 

ఆహో ! కాల[పభావము ! ధర్మముకూడ సీతను రకింపలేకపోయెనుగచా! 

న ధర్మ స్రాయశే సీతాం ప్రియమాణాం మహావనే. 84.58 
సీత లేక పోయినపిదవ, నాకు సుఖముకలిగించువారు ఈలోకములో ఎవ్యరును లేరు. 

లవ్మణా ! ఈ లోకమున 'దయి అనుమాట పనికిరాదు. లోకములను సృష్టింప 

గల శూరు డై నను దయాపరుడుగా ఉండునేని అతని సామర్థ్యమును గుర్తింపజాలక 

లోకులు అతనిని అవమానింతురు. అందరియడ నేను దయగలిగి మృదువుగా వర్తించు 

చున్న ౦దున చెవత లందరు నన్ను వీర్యహీనునిగా భాపించుచున్నారు. లత్మణా! సద్దు 

ణముసై తము నన్ను కూడి దోషమే అయినది చూచితివా! 

కరారమపి లోకానాం శూరం కరుణవేదినమ్ 

అజ్ఞానా దవమన్యేరన్ సర్వభూతాని లక్ష్మణ. 64.54 
మృదుం లోకహితే యుక్తం దాంత౦ కరుణ వేదినమ్ 

నిర్వీర్య ఇతి మన్యంతే నూనం మాం (త్రిద శేశ్వరాః 64.55 

మాం (ప్రాప్య హి గుణో దోష. స్పంవృత్త తః పశ్య లక్ష్మణ. 64.56 

ఇక నా పరాక్రమమును (పదర్శించెదను. చందుని వెన్నెలను ఉదయసూర్యుడు 

హరించునట్టు నేను నా గుణములను ఉపసంహారించి నా తేజస్సును [(పకాళింప 
-శేయుదును. ఈ తణముననే సమ _న్లభూతములను, రాక్షనులను నాశన మొనరింతును. 
నా బాణములచే ఆకాశమును కప్పివేయుదును. ముల్లోకములలోను ఎవ్వడుగాని 
సంచరించుటకు వీలు కానట్లు -కావిం చెదను. 

మమాస్త బాణ సంపూర్ణ మాకాశం పళ్య లక్ష్మణ 

నిస్సంపాతం కరిష్యామి హ్యాద్య త్రైలోక్య చారిణామ్. 64.09 

గవాముల సంచారమును నిలుపుదును. అగ్నిని, వాయువును, జలమును 

నశింప జేయుదును. కొండలు పిండిచేయుదును.. సము[దముమ శోషిల్ల చేయుదును. ' 
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ముల్లోకములను క్షయము కావింతును. కుళశఠియెన సీతను దేవతలు నాకు ఈయశేని 
నా విక్రమము నిప్పుడే |పదర్శింతును. తానిమి త్తము నా బాణములను [వయోగించి 

లోకమునందలి పిశాచములను రాక్షసులను రూపు మాపవెదను. నా (పేయనియొన సీత 
ఎట్లుండినదో అదేరూసముతో నాకు లభింపదేని ఈ జగత్తు సర్వమును నాళన మొన 

వింతును. 

న తాం కుశలినీం సీతాం (పదాస్యంతి మమేశ్వరాః 

, అస్మిన్ ముహ రా రే సౌమిత్రే మమ ద్రక్యంతి విక్రమమ్. 64.63 

ఆకరపూర రిమధి రీవలోకం దురావరై ః 
[3] డ్ జ 

కరిష్యే మెథిలీ హేతో రపిశాచ మురాకత్షసమ్. 64.66 

తథారూపాం హి వైదేహీం న దాస్యంతి యతి (పియామ్ 

నాశయామి జగత్సర్వం తె లోక్యం సచరాచరము, 64.71 
కా 

(శ్రీరాముడు ధనుస్సు (గహించి, శరగంధానము చేసి, లత్మణునితో, 

"యుడు : లవ్మణా ! నేను శరసం ధానము చేయుచున్నాను. నన్ను వారించుట 

ఎవ్వనికిని ౫ సాధ్యము దు. సీత్ర పూర మె 'మెట్లుండనదో అదేరూపముతో అనిందిత య 

యుండవలయును, అట్టి | సిత సాకు లధింవ డేని, (ప్రపంచము నంతటిని తలకిందులు 

చేయుదును, 

సృరఠేవ మే చారుదతీ మనిందితాం 

దిశంతి సీతాం యది నాద్య మైథిలీమ్. 

సదేవ గంధర్వ మనుష్య పన్నగం 
జగత్సశె ల౦ పరివ ర్తయా మ్యహమ్, 64.75 

రాముని లక్ముణుడు నివారించుట 

లశ్ట్రణుడు ౫ (అంజలిచేసి) శామా! నీవు ఎల్లప్పుడు నమస్త భూతములకును హితమునే 

కోరువాడవ్వగదా ! ఇప్పు జేల ఈ|కోధము ? ఎవ్వడో 'ఒక్కుడు అపరాధము 

గావించె నని, లోకము లన్నిటిని విధ్వంసము చేయబూనుట న్యాయమా ! 

ఏకస్య నాపరా ధేన లోకాన్ హంతుం త్వమర్శ సి. 65-6 
లా 

ఇంతకును ఈ రథము, ఈ ఆయుధములు ఎవ్వనివో, వాని నెవ్వరు విరిచిరో, ఆ 

సని ఏల జరిగెనో తలియవచ్చుటలేదు. ఈ గుర్తులనుబట్టి ఇక్కడ గొప్పయుద్ధము జరిగిన 

దని మాతము వర్పడుచున్నది. ఈ యుద్దము ఒకనిదిగానే కనబడుచున్నది. వైన్వపు 
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జాడలు కనిపించుట లేదు. రాజులై నవారు అపరాధులను దండింపవళెనుగాని అందరిని 

వధించుట కలచా ! 

రామా! నీవు సర్వదా సర్వభూతములకు శరణ్యుడవు. నీకు 'సంభవించిన ఆపద 

అల్ప మని యెవ్వడుగాని భావింపడు. సీతా దేవిని అపవారించిన పాపాత్ముని వెదకుదము. 

సము దములలో, పర్వతములమీద, గువాలలో, దేవగంధర్యలోక ములలో 'వెదకుదము. 

సీతాదేవిని సామోపాయమున పొందలేనియెడల ఆతరువాత నీ బాణములను. [పయో 

గింపవచ్చును. ( 

రామా! దశరథుడు గొప్ప తపన్సుశేసి నిన్ను కన్నాడు. నీ సుగుణములను 

చూచి నిన్ను [పేమించి, నీ వియోగమును 'భరింపలేక న్వర్షస్థు డైనాడు. దై వయోగ 

మున నీ కిప్పుడు కష్టము కలిగినది. నీ వంటి ధీరుడు దుఃఖమును సహింపజాలనిచో 

[పొక్ళతులు, బలహీనులు సహింపగలరా! 

యది దుఃఖమిదం ప్రాప్తం కాకుత్సృ న సహీష్యసే 

(ప్రాకృత శ్చాల్చస త్ల ్వశ్చ ఇతరః క స్పహిష్యతే. 66.5 

మానవులకు ఆపదలు కలుగుట లోకన్వథావము. యయాతి స్వర్గమునుండి 

పతనము నొందలేదా ! వసిష్టునంతవాడు నూరుగురు తనయులను ఒక్కనాడు కోల్పో 

యమయొనుగచా |! భూమికిసె తము కంపము కలుగుచుండును గదా! సూర్యచం।|దులకు 

(,వాణము పట్టుటలేదా! చేవతలుకూడా దైవమును అతికమింపలేరు. ఇం|దునికి 

సైతము ఆపద వచ్చినట్లు వినియున్నాముగదా | 

సీతాదేవి అపవారింపబడినను, ఒకవేళ నళించినను, నీవొక సామాన్యునివలె 

దుఃఖపడుట సరికాదు. ఎన్ని కష్టములు వచ్చినను నీవంటి పండితులు దుఃఖింపరు. 

త్వద్యిధానహి శోచంతి సతతం సత్యదర్శిన;ః 

సుమహత్స్వపి కృచ్చే9మ రామానిర్విజ్ఞదర్శనాః 6614 

విషయమును విమర్శించి సత్యమును శేల్బుకొనవలెను. పూర్వజన్మమున మనము 

కావించిన కర్మములనుబట్టి మంచిచెడ్డలు కలుగుచుండును. _ పూర్వజన్మకర్మములను 

ఇప్పటి అనుభవముల వల్ల శెలిసీకొనగలమే గాని, ముందుగా _ఎరుగనేరము. ఈ 

సత్యమును నీవే నా కనేక వర్యాయములు బోధించియున్నావు. నీకు నీతులు బోధింవ 

జాలిన వా డొకడున్నాడా | 

౮ త్వమేవ హి పురా రామ మామేవం బహుళోన్వళాః . 

' అనుళిష్యాద్ది కోను త్వామపి సొకెదుహస్పతిః:  . 6617 
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రామా! నీవు మహా పాజ్ఞుడవు. నీకు తెలియనిది లేదు. ఇప్పుడు శోకమునం 

దున్నావు. కావున నీ జ్ఞానము మరుగుపడియున్నది. విషయమును నీ జ్ఞ పికి తెచ్చు 

చుంటినేగాని నీకు చేర్చుటకాదు. 

రామా! నీ పరాక్రమమును నీ శ| తువుమీద ప్రకటింపుము. ల లోకములను నాళ 

నము చేయుపని ఏల? నీ కపకారము చేసినా డెవ్వడో తెలిసికొని వానిని వధింపుము. 

రాముడు లక్ష్మణుని మాట నంగీకరించి ధనుస్సును విజ్యము చేసినాడు. 

రాముడు : లక్ష్మణా ! సీతా న్వేషణమునకు మార్గము నాలోచింపుము. 

లక్రణిడు : ఈ జనస్థానమును గాలించి చూతము. ఇక్కడి గువాలయందును కొండల 

మీదను అడవులలోను వెదకుదము. నీవు ధైర్యము వహింపుము. నీవంటివారు 

కష్టములు ఓర్చుక్” నవలయును. 

రామలక్ష్మణులు జటాయువును కలిసికొనుట 

రాముడు ధనుస్సున బాణమును తొడిగి లవృణసహితు డై బయలు దేరినాడు. 

ఇద్దరు వనములలో వెదకుచు నడచుటలో జటాయువు పడియుండిన [పదెశమునకు 

వచ్చినారు. జటాయువుయొక్క పర్వతాకార మైన శరీరము రక్కసి క్షమె యుండినది. 

రాముడు (జటాయువును పోల్చుకొన లేక కాబోలు) ఈ ఆకారమును చూచి 'లక్మణు 

నితో 'అనుచున్నాడు. 

రాముడు : లవ్మణా ! ఇతడే సీతను భక్షించియుండును. ఎవ్వడో రాకసుడు ఈ గృధ 

రూపముతో వచ్చి ఈ పని చేసియుండును. వీనిని వధింతును. 

(మాయలేడి జ్ఞ జ ప్తికి వచ్చినది కాబోలు! రాతనులు కామరూపులుగచా |] 

ఈ మాట చెప్పి రాముడు ధనుస్సును గ గాకొొని ఆ గృ(ధమును సమీపింపగా జటా 

యుపు నురుగుతోకూడిన రక్తము [కక్కుచు దీనుడ రామునితో అనుచున్నాడు. 

జబాయుభు : రామా! మహౌొపవధిని వెదకునట్లు ఈ అరణ్యములో నీ వెవ్వ తెను వెదకుచుం 

టివో ఆ సీతాదేవిని, నా [పాణములను ఈ రెంటిని రావణుడు అపవారించినాడు. 

యా మోషధిమివాయుష్మ న్నన్వేషసి మహావనే 

సా దేవీ మమ చ ప్రాణా రావణేనోభయం హృతం 67.15 

మీరు లేనిసమయమున రావణుడు సీతాదేవిని అపహారించుకొనిపోవుట నేను 

చూచి రావణుని. అడ్డగించి అతనితో యుద్దము చేసితిని. వాని రథమును ముక్కలు చేసి 
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నాను. ధనుస్సు విరిచినాను. కవచమును భేదించినాను. సారథని వధించినాను. అదిగో 
అటు చూడుము. అన్నియు అచ్చటనే పడియున్నవి. రావణుడు నా శఆెక్కలు నరికి 

సీతా దేవిని తీసికొని ఆ కాళమార్షమున వెళ్ళినాడు. రాక్షసుడు న న్నిదివరకే వాతము 

చేనీయున్నాడు. నీను మరల నన్ను హత 'మొనరకుము. 

రక్షసా నిహతం పూర్వం న మాం హంతుం త్వమర్ణసి, 67.20 

రామునికి పట్టరాని దుఃఖము వచ్చినది. సీతాదేవి నమాచారమును తెలియ జేసిన 
fe టాయున్న వాతుడె యుండుట చూచి రాముడు శెండింతలుగా దుఃఖంచినాడు. 

ధనుస్సును కడగా చెట్టి రాముడు జటాయువను చూచి బిలపించినాడు. లక్మణు 

డును దుఃఖార్తు డె నాడు, 

రాముడు : లక్షణా ! ఎంతక ష్ట్ర మెంతకష్టము ' నే నెంత దొర్భాగ్యుడను ! రాజ్యము 

వేయినది. వనవానము వచ్చినది. సీతను కోలోొయితిని, జటాయువు చనిపోవు 

చున్నాడు. నా దొర్వా సగము అగ్నినిసి తము దహంవగలదు. నా పాదము 

సోకునేని సిండునము అము నాడ ఎండిపోగలదు. నేను దుఃఖపరంపరలలో చిక్కు 

వడినాము. నన్ను మించిన అభాగ్యుడు లోకములో ఉండడు. నా దురదృష్టము 
అ x - 

వలన చావమఘు మన జకాయువునకు ఇట్ల దురవస్థ కలిగినది. 

ఈ విధముగా విలపించి [శ్రీరాముడు తన తండి నఖుడైన జటాయువు శరీర 
నును ఎంతో | పేమతో నిమిరి గాఢముగా కవుగిలించుకొ న్నాడు. 

ఈద్భృుశీయం మచూ లక్ష్మీ రి దహేదపి పొవకమ్. 67.24 

సంపూరమపిచే దద్య (పవి శేయం మహోదదధిమ్ 

సోపి నూనం మము లక్ష్మ్యా విశుషే తరితాం పతిః 67.25 
ట్ 

*భాగంతదో లోకే మతో౬స్మిం త్సృచరాచరే 

తీ (పాపా మయా వ్యననవాగురా, 67.26 
చోట /| ర గ్ర 0 శ. ర b 

అయం పితృపషయస్యోో మే గృ(ధ్రరాజో జరాన్వితః 

శేతే వినిహతో భూమౌ మదు భాగ్య విపర్యయాతీ 67.27 

'శృరాముడే ఇట్టి మాటలను పలికినచో సామాన్యులమాట ఏమిటి ? 

రాముడు  జటాంలమయూ ! నీకు మాటలాడు శక్తి కలదేని సీత సమాచారము, రావణుని 
వృత్తాంతము చెప్పుము. రావణుని నివాస మెచ్చట ? అత డెట్టివాడు ! 
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జటాయువు * (దినముగా) శాతనుడు తన మాయచేత మేఘములను కల్సెంచి, గాలిని 

పుట్టించి, గాడాంధ కారము గావించి సీతాదేవిని తీసికొని గగనమారమున 
tt 

వెళ్ళినాడు. 

[ఈ వీకటి వల్ల నే జటెయుప్తు రావణాసురుని ముందుగా చూడజాలక పోయను 

హృతా సా రాక్షసేం|దేణ రావణేన విహాయసా 

మాయా మాస్థాయ విజలాం౦ వాత దుర్దిన సంకులామ్. 68.9 

రావణుడు నా రెక్కలను ఖండించి సీతాదేవిని గై కొని దకీణదిశగా వెళ్ళినాడు. 

రామా! నాకన్నులు తిరుగుచున్నప్ి. ఊపిరి అడుట లేదు. రావణుడు సీతాదేవిని 

అపపారించిన ముహూర్తము “పంది ముహూర్తము. అది మంచివేళ, నష్ట్రవస్తువు 

స్వామిని తప్పక చెందును. నివ సీతా 'ేవినిగూర్చి దుఃఖపడకుము. ఆ రాకనుని. నీవు 

యుద్దమున వధించి, సీతా దేవిని తెచ్చుకొని, సుఖముగా నుండగలవు. 

నచ త్వయా ప ప్యథా కార్యా జసక స్య సుతాం (ప్రతి 

వె దేహా రంస్కసే ఓపం హత్యా తం రాక్షసం రణే. 68.14 
చా ఇ ~ 

రావణుడు వి శవగుంని కుమారుడు, కు బురుని తమ్ముడు ewe eee రాముడు. 

ఊకొట్టుచునేయు న్నాడు. ఇంతలో మాకీ నిల్చినది. జటాయువు (పాణము పోయినది. 

రాముడు ఎంతో దూఖపడినాడు. 

రాయుడు 4 లత్మణా ! చూచితివా! ఈ గృ ధరాజు నాకు. ఉపకారము చేయబూనుకొని 

(పాణములు కోలో*యినాడు. తన రాజ్యము. ఎను విడిచివచ్చి, నా నిమిత్తమై 
యి 

(వాణము లర్వెంచినాడు. సాధువ యి, ధర్మవర్త రనులు, శూరులు, శరణ్యులు 

మృగములలోను పకులయందునై తము కనబడుచున్నా రు. 
చ్చ 

గోనిగతేష్వపి. 68.25 

జటాయుషే తన (పొణములను నాకుగా ఛారవోసినాడు. అతని మరణమువలన 

నాకు కలిగిన దుఃఖము సీతాపహరణమువలన కలిగినదానికన్న - మిన్న యె యున్నది. 

జటాయువు చున తం|డవలే పూాజింపదగిన వాడు. 

రాజా దశరథశ్ళీ)మాన్ యథా మమ మహాయశాః 

పూజనీయశ్చ మాన్యశ్చ తథాఒయం పత గేశ్వరః 68.26 
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లక్షుణా ! క్టిలుశెచ్చి చితిపేర్నుము.' మథనమున అగ్నిని సృజించి చా 

నిమిత్తమై మరణించిన జట్లాయువునకు అగ్ని సంస్కారము శకావింతును. 

జటాయూ ! నేను అనుజ్ఞ సిచ్చినాను. నీవు నాచే సంస్కరింపబడి యజ్ఞ ములు 

చేసినవారు, ఆహితాగ్నులు, ఉత్తమ నన్యానులు, భూదాన మొనర్చువారు ఏయే 
ఉ త్రమలోకములను పొందుదురో ఆ లోకములు నీవు పొందుదువుగోక ! 

యౌ గతి ర్యజశీలానా మాహితాగ్నేశ్చ యా గతిః 

ఆపరావ ర్రినాం యాచయాచ భూమి (పదాయినామ్ 68.29 

మయా త్వం. సమనుజ్ఞాతో గచ్చ లోకా ననుత్త మాన్ 
గృ(ధరాజ మహాసత్త్య సంస్కృత శ్చ మయా (వజ, 68.30 

ఇట్లు పలికి (శ్రీరాముడు జటాయువు తనువును చితిమీద చేర్చి దవానము చేసి, 
(పియబంధువునకు చేనినట్టు సంస్కారము కావించి విలపించినాడు. ఒకరోహిని (కేసరీ 
మృగమును) చంపి తెచ్చి దానిమాంసమును ముద్దలుచేసి రాముడు పిండ[పదానము చేసి 

నాడు. వేదమం[తములను జపించి జటాయువును స్వర్గమున కంపినాడు. 

రామలవ్మణులు గోదావరి కరిగి స్నానములు చేసి జటాయువునకు జలతర్పణ 
నులు కావించినారు. 

జటాయువు యుద్దరంగమున మరణించి, ఈ లోకమున కీర్తి సంపాదించి 
రామునిచే సంస్కారము పొంది, పుణ్యలోకమున కేగెను. 

[ (శ్రీరాముడు జటాయువును పితృతుల్యునిగా గౌరవించినాడు, తనశై (పాణము హా 

లర్పించిన ఒక పకీయెడ రాము డెంత అన్నుగహము చూవెనో గనునింపదగియున్న ది. ఒక 
క్షణము కిందట తన చౌర్భాగ్యమునుగూర్చి నిందించుకొన్న రాముడు మరుకణమున 
జటాయువుతో “నేను అనుజ్ఞ ఇచ్చినాను. స్వర్గమునకు పొమ్ము” అని చెప్పి జటాయువును 
స్వర్గమునకు పంపగలిగి నాడు. (శ్రీరాముని మవోనుభావత అట్టిది [ 

అయోము ఫి 

రామలవ్మణులు సీతా దేవిని వెదకుచు, దండ కారణ్యమును దాటి, జనస్థానము 
నకు మూడు డోసుల దూరమునం దున్న _కొంచారణ్యమనమునకు' వచ్చినారు. పిమ్మట. 
తూర్పుగా మూడు [కోనులు నడచి _కొంచారణ్యమును దాటి, మతంగా[శ్రమ [పాం 
తమునకు వచ్చినారు. అక్కడి అడవి మిక్కిలి దట్టమెనది. భయంకరమైనది. అందు 
వాతాళమువంటి ఒక గువా కానవచ్చినది. చీకటిమంయ మె యున్నది. ఆ గువాచెంత, 
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వికార స్వరూపిణియు, భయంక రా కారయు అయిన ఒక రావన్ కనబడినది. లత్మణుడు 

ముందు నడచుచున్నాడు. ఆ రాకుసి లక్ష్మణుని పట్టుకొని గాఢముగా కవుగిలించుకొని 

“నాథా! నాపేరు అయోముఖి. నీవు నా |పియుడవు. మన మీ పర్వత్మపాంత వనము 

లందు వివారించుచు కాలము సుఖముగా గడపుదము అని చెప్పినది. లకుణుడు కత్తి 

దూసి దాని ముక్కు చెవులు ఖండంచినాడు. 

[ఈ పని లత్మణునికి [కొత్త కాదు. 

రాతసి విలపించుచు పాజిపోయినది. 

రామలవ్మణులు అడపిలో నడువసాగినారు. 

లజ్బ్రణుడు : రామా! నా ఎడమభుజ మదరుచున్నది. మనస్సు కలతపడినది. దుశ్శకున 

ములు కనబడుచున్నవి. యుద్దను తటస్టించునట్లు తోచుచున్నది. నీవు ధనుస్సును 
ధి థి ౧ 

సజ్యము గావించి సంసిద్దుడ వై యుండుము. ఈ వంచులకపకి అజపు మనకు 

జయమును సూచించుచున్నది. 

కబంధుడు 

ఇంతలో జ యడవినంతయు విణిచినట్లు గొప్పధ్వని యొకటి. వినబడినది. ఈ 
ధ్వని ఎచ్చట పుట్టినదా యని చూచినారు. ఒకపొదలో ఒక రాతుసుడు కనిపించినాడు. 

ఆతడే కబంధుడు. చానినోరు కడుపులోనున్నది. అతనికి తలగాని మెడగానిలేదు. 

వక్షస్థలమున ఒకకన్నుమా(త మున్నది. చేతులు ఒక్కొక్కటి 'ఒక రమోజనము నిడివి, 

"పెద్ద కోణఅలతో ఘోరరూపముతో ఉన్నాడు. సింహములను, వఏనుగులను, ఎలుగు 

బంట్లను భకించుచున్నాడు. రామలవ్మణుల చారిని అడ్డగించి కబంధుడు తనచేతులతో 

వారిని ఆకర్షి ంచినాడు. రాముడు ధైర్యము వీడలేదు. లక్మణుడుమా[త మించుక 

జంకినాడు. 

లక్భుణుడు : రామా! ఈ మహాభాతమునకు. నన్ను బలియిచ్చి నీవు పొమ్ము. సీతా దేవి 

నీకు త్వరలోనే లభింపగలదు. నీ వయోధ్యకు పోయి రాజ్య మేలుచున్న,ప్పుడు 

నన్ను మరచిపోకుము నుమా! 

రాముడు : లక్షణా! పమిమాట లివి! నీ వేమియు భయపడకుము. నీ వంటి దీరునికి ఇట్టి 

“విషాదము తగునా! 

ఇంతలో కబంధుడు రామలవ్మణులతో అనుచున్నాడు. 
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తబంధుడు : ఎవరు మీరు ? ధనుర్భాణములను ఖడ్గములను ధరించి ఇక్కడి కేల వచ్చినారు? 

నా ఆకలి తీర్చుటకేనా! మీరు నా నోటిదగ్గరకు వచ్చియున్నారు. ఇక [పాణము, 

లతో మరలి పోజూలరు. 

ఈ మాటలు విన్న రామునికి సై తము నోట తడి యారిపోయినది. 

రాముడు : లక్ష్మణా! సీతను కనుగొనకయే [పాణము విడువవలసిన “కాలము వచ్చినది 
కాబోలు! కష్టములు ఒకచదానివెంబడి మరియొకటి నన్ను తరుముకొని వచ్చు 
చున్నవి. ఆహో! కాలమున కెంత [పభావము! కాలమునకు సాధ్యము శాని పని 

లేదు. మన [ప్రయత్నము లన్నియు ఇసుకతో కట్టన ఆనకట్టలవంటివి. ఎ౦తటి 

శూరు లై నను, వీరు లై నను కాలమునకు కట్టుబడవలసిన దే. 

శూరాశ్చ బలవంతశ్చ కృతాసాంళ్చ రణాజిరే 
కాలాభిపన్నా. సీదంతి యథా వాలుకసేతవః 69.50 

తదిందుడు : ఆకలి నన్ను దహించుచున్నది. నా ఆకలి తీర్చుటకు; వచ్చి మీ రేల నన్ను 
చూచుచు నిలబడియున్నారు * 

లక్ష్రీణుడు : రామా! ఈ రాతనుడు మనలను [మింగజూచుచున్నాడు. వాని రెండు 

చేతులను ఖండించుటయే మనము చేయవలన్న పని. 

కంబధుడు కోపించి నోరుతెరచి రామలక్ళుణులను [మింగబోయినాడు. కబంధుని 

కుడిభుజమును రాముడును, ఎడ మభుజమును లక్షుణుడును ఖండించినారు. కబంధుడు 

గట్టిగా అరచి తూలి, సోలి, దీనుడై “మీ 'రవరు” అని అడిగినాడు. 

లత్టుణుడు : ఈ వీరుని పేరు రాముడు. ఇవ్వాకు వంశస్థుడు, నేను ఆయన తమ్ముడను: 

నాపేరు లకు ణుడు. మా యన్న భార్యను క రాతనుడు అపవారించినాడు. 

మే మామెను వెదకుచున్నాము. నీ వెవ్వడవు? కబంధరూపమున ఈ యడవిలో. 
ఎందు కున్నావు? 

లక్ష్మణుని మాటలు విన్నంతనే కబంధునికి పూర్వజన్మన్మృృతి క లిగినది. ఇంద్యుడు 
తనతో చెప్పినమాటలు వానికి జ్ఞ ప్రికి వచ్చినవి. 

కనిండుడు : (సంతోషముతో) పుతుష(శేష్టులారా! మీకు స్వాగత మగును గాక! 
నాభాగ్యవిశేషమున, మీ దర్శనము లభించినది. నా సుకృతమువల్ల చే నా భుజ 
ములు మీరు ఖండించినారు. ' నాకీ రూపము. కలిగిన కారణమును వినుడు. 
పూర్వము నేను దివ్యరూపము గలవాడను. నా పరివోన గుణము నన్నింతకు. 
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తెచ్చినది, ఇప్పటి యీ భయంకర రూపమును డోల్సి బుములను భయ పెట్టు 

చుండు వాడను. ఒకనాడు 'స్థ్టూలశిరుడు' అను బుషి కి ఇన వెళ్ళినాను. 

ఆయన కోపించి “నీకు ఎల్లప్పటికిని ఈ వికారరూవమే ఉండుగాక” అని 

శపించినాడు. ఈ శాపమునకు విమోచనము కలిగింపు డని నేను (పార్టించినాను. 

“రాముడు నిర్జన మగు అరణ్యమున వ నాడు నీభుజములు ఖండించి నీకు 

దహన సంస్కారము చేయునో ఆనాడు నీకు శాపవిమోచనము కలిగి 

దివ్య రూపమును పొందగలవు” అని ఆ బుపిశ్వరుడు అన్నుగహించినాడు. 

రామా ! నేను దనువు వంశస్థుడను. మా తండి రు (శ్రీ నాకు ఇం|దుని 

శాపముకూడ ఒకటి కలదు. నేను గొప్పతపస్సు చేసి (బహ్మాచే దిర్హ్రాయువును పొంది 

నాను. “నాకు దీర్హాయుః; కలదుగదా ! నన్ను ఇందుడు మాత మేమి చేయగలడు” 

అని గర్వించి ఇంద్రునితో యుద్దమాడుటకు వెళ్ళినాను. ఇందుడు నా మీద వజాయుధ 

మును ప్రయోగించినాడు. ఆ దెబ్బకు నాతల, నా తొడలు నా శరీరములోపలికి చొచ్చు 

కొని పోయినపి. ఇ ట్లయినపిమ్మట (బతికియుండుట కిచ్చగింపక నన్ను వధింపు మని 

ఇబదుని |పార్థించినాను, “బహ్మ్ దేవు ని మాట అసత్య మగునా! నీకు [బిహ్మ దేవుడు 

దీర్హాయుకు [పసాదించియున్నాడు గనుక నిన్ను వధించుటకు వీలులేదు. నీ విట్లు ఉండ 

వలసిన దే” అని ఇందుడు చెప్పినాడు. “తినుటకు నోరుకూడ లేదుకదా! ఆహారము 

లేక నే నెల్ల కాలము ఎట్లుండగలను” అని మొర పెట్టుకొనగా ఇం|దుడు నాశకీ దీర్ల 

బాహువుల నిచ్చి కోరలు గల యీ నోటిని నా కడుపులో ఏర్పరచి “రామలక్ష్మణులు నీ 

చేతులను పనాడు ఖండింతురో ఆనాడు నీవు స్వర్గ మునకు రాగలవు” అని ఇం దుడు, 

సెలవిచ్చినాడు. శాపహతుడనై నేనీ అడవికి వచ్చి సింహములను, ఏనుగులను, వ్యాఘ 

మృగములను నా చేతులతో ఆకర్షించి వానిని తినుచు కాలము గడపు 

చున్నాను. అనాటినుండియు “రామలక్ష్మణులు ఎన్నడు వత్తురా” అని మీ కొరకు 

ఎదురు చూచుచున్నాను. రామా! నీవా ఆ రాముడవు ! నీకు మంగళ మగుగాక ! 

నివుతప్ప మరి యొవ్వరును నన్ను వధింపలేరు. ఈ మాటనే నన్ను శపించిన మహార్షి 

చెప్పియున్నాడు. పీరు నాకు అగ్నిసంస్కారము కావించి కృ తార్జుని చేయుడు. చేను 

మీకు మతిసాచివ్యము చేయుదును. మీ కొక మి[త్రుని చూ పెదను. 

ములను, ఇతర మ 

అహం హి మతిసాచివ్యం కరిష్యామి నరర్షభ 

మి(క్రం చె వోవదేక్ష్యామి యువాభ్యాం సంస్క్ఫృతోగ్నినా. 71-19 

రాముడు : నా భార్యను అవపహారించిన రావణుని పేరు మాతము "తెలిసినది, అతని నివా 

సముగాని రూపముగాని (పభావముగాని తెలియలేదు. మేము ఆ_ర్తిలో 



328 ఆరణ్యకొండము 

నున్నాము. నీవ మాయందు దయ యుంచి మాకు నహాయము చేయవల 

యును. మేము నిన్నొక పల్లములో పెట్టి అగ్ని నంన్యాంరము చేయుదుము. నీవు 

మాకు సీత సమాచారము చెప్పి ఉపకార మొనర్పుము. 

పోబింధుడు : రామా ! నా కిప్పుడు దివ్యజ్ఞానములేదు. శాపమువలన ఆ శక్తి నశించినది. 

కావున సీతాదేవి వృత్తాంతము నాకు తెలియదు. మీరు నన్ను దహించిన పిదప, 

నేను నా నిజరూపమునుపొంది సీళావృత్రాంతమును మీకు చెప్పదగిన యతనిని 

సూచింపగలను. నూర్యాస్తమయవెళకు ముందే నాకు - అగ్నిసంస్కా రము 

కావింవుడు. మీకు ఉపయోగపడు మి|తుని మీకు ఎరుకపరచెదను. అతడు కార 

ణాంతరమున లోకమంతయు సంచరించియున్నాడు. అతనికి తెలియని చేమియు 

లేదు. 

రామలవ్మణులు కబంధుని శరీరమును ఒక పల్లమునం దుంచి దవానము చేసినారు. 

కబంధుడు నిజరూపమును పొంది విమానము చెక్కిపోవు చు అంతరికమున నిల్చి, 

శజిందుడు ; శ్రీరామా! సీతాదేవి సమాచారము తెలిసికొనుటకు నీ కొక ఉపాయమును 

చెప్పుచున్నాను వినుము. సంధి, విగహము, మొదలైన ఆరు ఉవాయముల 

చేత నే రాజులు తమ కార్యములను చక్క బెట్టుకొందురు. కష్టములో నున్న వాడు 
" . ర 6౬ 

తనవలెనే కష్టములో నున్నవానితో స్నేహము చేసికొని కార్యమును సాధింప 

గలడు. 

పరిమృష్టో దశాంశేన దశాభాగేన 'సేవ్యతే. 79.8 

నీవిప్పుడు కష్ట్రములొ నున్నావు. న్నుగీవు డను ఒక వానరు డున్నాడు. వాలి 
తమ్ముడు. స్నుగీవుడు వాలిచే తరుమబడి నలుగురు మంతుల గూడి పంపానరస్సు చెంత 
నున్న బుళ్యమూకపర్వతముమీద నివసించుచున్నాడు. సుగ్రీవుడు సత్యసంధుడు. 

వినీతుడు. బలపరా[కమశాలి. సీతా న్వేషణమున నీకు నవహోయపడగలడు. రామా! నీవు 
దుఃఖపడకుము. శీ[ఘముగా వెళ్ళి నుగీవుని' కలిసికొని అతనితో అగ్నిసాతిగా స్నేవాము 
గావింపుము. అశ్పైన ఎవరికిగాని (దోహబుద్ది.కలుగకయుండును. 

వయస్యం తం కురు క్షిప్ర మితో గత్వాద్య రాఘన 
అడ్రోహాయ సమాగమ్య దీప్యమానే విభావసౌ. 7217 

ను! గీవుడు. సామాన్యుడు కాడు. అతడు వానరమాతుడుకదా యని .అవమా 

నింప దగదు. స్క్రగవుడు వానరరాజు, కామరూపి, కృృతజ్ఞుడు. అతడు మీ సహాయము 

నర్థింపగలడు, 
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సచ తే నావమంతవ్య స్సుగీవో వహానరాధిపః 

కృత జ్ఞః కామరూపీ చ సహాయ్యార్టీ చ వీర్యవాన్. 72.18 

సుగీవుడు సూర్యుని జొరనప్పుతుడు. స్నుగ్రీవునికిని అతని అన్న నాలికిని వైర 

'మేర్చడియున్నది. న్నుగీవుడు వంపానరస్సు సమీపమున బుళ్యమూకపర్వతమున 

నివసించుచున్నాడు. నీవువెళ్ళి, ఆయుధసాకి గా సత్య|పమాణముచేసీ, అతనితో స్నేవాము 

చేసికొనుట ముఖ్యము. సు|గీవుడు రాకును లుండు ప్రదేశము లన్నియు చక్కగా ఎరిగిన 

వాడు. అతనికి తెలియని [పదేశము ఈలోకమున లేదు. అన్నిచోట్లను వెదకించి సీతా 

దేవి ఎందున్నదో తెలిసికొనగలడు. వానరసై న్యములను పంపి వెదకింపగలడు. నిర్మల 

యన నీతాదేవిని రావణాలయమున కనుగొనగలడు. 

స జ్ఞాస్యతి వరారోహాం నిర్మలాం రావణాలయే 72.26 

సీతాదేవి పొతాళమం దున్నను, మేరుపర్వతముపై నున్నను, నుగీవుడు 

కనుగొని, రాత్షసులను వధించి, సీతాదేవిని తెచ్చి నీకు సమర్పింపగలడు. 

రామా! అవిగో అటు పడమటిదిక్కున చెట్లు గుంపుగా కనబడుచున్నవి 

చూడుము. ఆదారిబట్టి [పయాణము చేయుడు. ఆ వనమునందలి వృతములు అన్ని 

బుతువులలోను ఫలించును. ఆ చెట్లను దాటి కొండలమీదుగా, చెట్లగుండా, వెళ్ళినచో 

పంపాసరన్సు కనబడును. అక్కడ వాంసలు, _5"౦ంచపక్షులు, కన్నుల కానందము 

కలిగింపగలవు. పంపా సరోవరమున నానాజాతుల మీనవిశేషము లున్నవి. జలములు 

చల్లగాను స్వచ్చముగాను ఉండును. ఆ సరన్ఫుచెంత సాయంకాలమున సంచరించి, 

పుష్పమాలికలు ధరించియున్న అచ్చటి వృవములను వీక్షించి సరస్సునందలి శీతల నిర్మ 

లోదకములను చూచినంతచే నీ దుఃఖము తీరిపోవును. 

సాయాహ్నే విచరన్ రామ విటపీ న్మాల్యధారిణ£ 

శీతోదకం చ పంపాయా దృష్ట్వా శోకం విహాస్యసి. 79.20 

రామా! అక్కడి పుష్పములు వాడిపోవునవి కావు. చెట్లమై నుండి రాలునవి 

కావు. అక్కడ, మతంగ మవోముని శిష్యులై న మవార్షులు అనేకులు ఉండినారు. వారు 

తమ గురువుగారికి వన్యపదార్దములను కొనిపోవుటలో వారికి చెమట పట్టి, ఆ 'స్వదబిందు 

వులు [కింద పడగా, వారి తపః (ప్రభావముచేత ఆ బిందువు లన్నియు పుష్పము లై నవి. 

అవి వాడిపోవు. 

మతంగ మహాముని శిష్యు- లందరును స్వర్గస్థు లె నారు. వారి పరిచారిణి శబరి 

మా|తము ఇప్పుడుకూడ అచ్చటనే యున్నది. సర్వభూత నమస్కృతుడవైన నీ దర్శన 

భాగ్యమునకు వేచియున్నది. నీ దర్శనము చేసికొని స్వర్గమున కరుగగలదు. 
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తేషాం గతానా మద్యాపి దృశ్యతే పరిచారిణీ 

శ్రమణీ శబరీ నామ కాకుత్త్స చిరజీవినీ 78.25 

త్వాం తు ధర్మే స్థితా నిత్యం సర్వభూత నమస్కృృతమ్ 
దృష్ట్వా దేదోపమం రామ స్వర్గలోకం గమిష్యతి, 719.26 

పంపాసరస్సు పడమటితీరమునకు వెళ్ళుదు”ని, మీకు ఆశమము కానబడును._ 

ఆ యా శమము రహాన్యమైన (పదేశమునం దున్నది. ఆ యడవిలో ఎన్నో ఏనుగు లున్నవి. 

కాని, మతంగమహాముని |పభావముచే ఒక్క పన్నుగైనను అశమమున అడుగు పెట్టదు. 

అక్కడి వనము రమ్యమే నందనవనము మొగలె న దివ్యవనము లవలె ఆనందము గొలువు 

చుండును. అక్కడికి వెళ్ళినంత స నీ దుఃఖము ఫ్రంపోవును. 

బుళ్యమూక పర్వతము పంపానరొవరమునకు ముందరితట్టుగా నుండును. 

బుశ్యమూక పర్వత శిఖరమున శయనించినవాడు ధనమును పొందినట్లు కల గనునేని 

మేల్కాంచిన పిదప ఆ ధనమును తప్పక పొందగలడు. 

శయానః పురుషో రామ తస్య శైలస్య మూర్ధని 
య త్స్వ్యప్నే లభతే విత్తం త త్పిబుద్దోధిగచ్చతి. 783.82 

కాని పాపము చేసీనవాడుగాని, దురావారుడుగాని ఆ పర్వతము నెక్కజాలడు. 

ఎక్కినచో మరణించుట నిశృయను. 

రామా! ఆ పర్వత శిఖరమున ఒక గుహ కలదు. దాని ముఖద్వారము పెద్ద 
లతో మూయబడియుండును. ఆ గువాకు తూరుపుగా ఒక మణు గున్నది. అందలి 

జలములు చల్లగా, రుచ్య్భుముగా నుండును. దాని చుట్టును ఫల పుష్ప భరితములె న 

వృతుములు రమ్యదృశ్యము లై యుండును. అక్కడికి పోవుట సులభముకాదు. ను|గీవుడు 
నలుగురు వానరులతో ఆ గువాయందు నివసించుచుండును. ఎప్పుడైన పర్వతముమీద 
గంచరించ్తుచుండును. నిచ్చ వెంటనే వెళ్ళి న్ముగవనితో స్నేహము. చేసికొనుము. నీకు 

మము లున్నవి. సాధువులను అవమానించుటవలన కలుగు 

చిత మైనది. అంతకన్న విశమము మరియొక్కటి కలదు. [బవ్మాను వరము కోరి 
కబంధుడు దీర్రాయువును సంపాడించినాడు. ఆ వరమే అతనికి ముప్పు తెచ్చినది. చావగోరినను 
చచ్చుటకుకూడ సాధ్య పడలేదు. తనకు ఏది మేలని తలచినాడో అదియే తనకు కీడయినది. 
మనకు పది మేలో మనము అతెలిసిఫొనలేము. కావున, “అదికావలయును ఇదికావలయునుి అని 

చేరు బెట్టి దేనినిగాని కోరుకొనగూడదు. భగవంతుడు మనకు సర్వవిధములను శేమమునే 
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కలుగ జేయు నని విశ్వసించి మన మంచిచెడ్డల నిర్లయమును భగవంతుని కే వదలి పెట్టిన యెడల 

మనము నుఖముగా నుండవచ్చును. ఈ నీతి నంపాతి కథలోకూడ కానవచ్చును. ] 

రామలవ్మణులు పడమటిదిక్కుగా నడచి పంపాసరస్సుకు బయలుదేరినారు. 

ఆరా|తి పర్వతముమీద నే విశమించి మరునాడు పంపాసరస్సు పశ్చిమతీరమునకు చేరు 

కొన్నారు. 

అక్క_డయుండిన శబని ఆ[శమమును చూచినారు. ఆ[శమము వృతనమూ 

పాములతో నిండి మనోవారముగానున్న ది. రామలవ్మణులు శాబరిని చూచినారు. 

శబరి కడు వృద్ధురాలు, ఆటాజీనేములు చాల్సియున్న ది. 

శబరి రాములమ్మ ణులకు నమస్కరించి వారికి అతిధి సత్యా రము చేసినది. వంపాతీర 

వృతముఅనుండి తాను సేకరించిన మధురఫలములను వారికి నివేదించినది. రామలక్మణులు 

వానిని |పీతితో కొని ఆరగించినారు. 

రాయడు : శబరీ! నీ తీవస్సు నిర్విఘ్నముగా జరుగుచున్న చా ! ని గురుకు ళూవ ఫలిం 

చినదా! నీ మనస్సుకు శాంతి కుదిరినా ! 

కోజుల్ ౨ రామ పభూ!నీి దర్శన భాగ్య నునలన నా కన్నియు చెకూరినన్లో అయినది. 

'దేవవరుడ వై న నిన్ను పూజించుటవలన నా జన్మ సఫలమెనది. చల్లని చూపు 

చేత నా పాపము లన్నియు నళించి నేను వునీతు రాల నైతిని. 5 వసొదమువలన 

నేను ఉత్తమ లోకములకు వెళ్ల గలను. 

చతుషా తప ఫై మ్యేన పూతాస్మి రఘునందన 

గమిష్యా వ్యూకియాన్ లోకాన్ త్వత్చింసాదా దదిందమ. 74.13 

ఈ ఆ|శమమునందుండిన నుతంగముని శిష్యులు నీవు చిత్రకూటమునకు వచ్చి 

నప్పుడే స్వర్గమునకు వెళ్ళినారు. వారు వెళ్లునప్పుడు ఇంతో చెప్పిన మాటలను మనవి 

చేయుచున్నాను. “శబరీ! నిన్ను చూచుటకు (శ్రీరాముడు లత్మణ సహితుడై. 
ఈ యా|శమమునకు రాగలడు. నీను (శ్రీరాముని దర్శనము చేసికొని ఉత్తమలోకము 

లకు పోగలవు” అని చెప్పినారు. అహ్నట్నుండియు మీ కొరకు పలువిధములై న మధుర 

ఫలములను సక్రరించియుంచి a రాకకు నిరీకిం చుచున్నాను. ఈనాటికి ఆ మహో 

భాగ్యము 'చేకూరినది. 

రాముడు : శబరీ! నీ (పభావమును కబంధుడు చెప్పగా విన్నాను. నీ కిష్టమగునేని ఇచ్చటి 

[పభావములను కన్నులార చూడగోరుచున్నాను. 
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ఈ మాటలు విని శబరి సంతోషించి రామలవ్మణులకు మతంగవనమును, ఆశ 

మమును చూపించుచున్నది. 

కదిరి ; రామపభూ ! నా గురువులు ఇక్కడ ఎన్నో యజ్ఞ ములు చేసినారు. ఇక్కడి 

మునులు వయోవృద్దులై ఉపవాసముల చేత కృశించి నడచుటకు వారికి క్తి 

'తగ్గినందున వారు సంకల్పమాతముననే సృప్తసము[ద్రములను ఆశమమునకే 

రప్పించియున్నారు. వారు ఆ సము[దజలములలో స్నానము చేసి చెట్టమీద 

ఆర వేసిన వల్కలములు ఇప్పటికిని తడిగానే యున్నవి చూడుము. దేవ 

పూజకుగా వారు తెచ్చిన విడిపువ్వులుగాని పుష్పమాలలు గాని ఇప్పటికిని వాడీ 

పోలేదు చూడుము. ఇదంతయు వారి తపోమహిమ.. 

రామచం[దమూర్తి! నీ దర్శనమున కృ తార్జురాల నైతిని, నాకు అనుజ్ఞ నిత్తు 
వేని ఈ శరీరమును విడిచి మా గురువులచెంతకు పోగోరుచున్నాను. 
రాయుడు : శబరీ! నీవు నన్ను భక్తితో పూజించితివి. నీవు సుఖముగా ఉ త్రమలోకముల 

కరుగుము. 

శబరి తన శరీరమును అగ్నిహోత్రమున హోమము చేసి దివ్యశరీరమును పొంది 

స్వర్గమున కరిగినది. _ మవోత్ములై న ఆ బుషుల ప్రభావమును తలచుకొని రామ: 
లక్ముణులు ఆళ్చర్యచకితు లై లె నారు. 

రాయుఢు * లపష్బెణా ! ఈ మహాత్ముల ఆ|శమమును ౩ సందర్శిం చితిమి. నప పృసము[దములలో 

స్నానము చేసితిమి. పితు ఎ తర్చణముకూడ చేసితిమి. మన అశుభము లన్నియు 

నశించినవి. మనకు ములళాలము వచ్చినది. నామనస్సు (పసన్నముగా నున్నది. 

మనము సు|గీవుని త త్వరగా కలిసికొనవలయును, 

లవ్భణుడు : స సుగివని ని కలిసికొనుటకు నేనుకూడ కుతూహల పడుచున్నాను. 

రామలవ్మణులు పంహాసరస్సు చెంతకు వెళ్ళినారు. 

రాముశు : లక్ష్మణా ! ను|గీఫు డుండుట ఈ పర్వతము మీదనేగదా ! ఈ పంపాసరోవరము 
ఎంతమనోహరముగ నున్నది! 

రమణీయమెన పంచా సరస్సును తిలకించి రామలత్మణుల మనస్సులు. ప్రసన్నము. 

లయినవి. వారు దుఃఖమును వీడి సుఖముగా నున్నారు. 
తతో మహద్వ_ర్త్మ సుదూర సంకమః 

క్రమేణ గత్వా ప్రవిలోకయ న్వనం 

దదర్శ పంపాం. శుభదర్శకొననా 

మనేక నానావిధ పక్షిజాలకామ్. 75.80 
ఓం తత్సత్ 



శ్రీరామాయన మః 

శ్రీమద్వార్మికి రామాయణ కథామృతము 

క్రి ష్౦ంధాకాండము 

శ రాముని లక్ష్మణుడు ఉఊరడించుట 

స తాం పుష్క రిణీం గత్వా పద్మోత్చలయషాకులామ్ 

రామ స్పౌమిత్రి సహితో విలలా పాకు లేన్దిి యః 1.1 
(శ్రీ రామలవ్మణులు పెంపాసరోవరవు చెంతకు వచ్చినారు. సంపా సరస్సు 

కవులనులతోసు నల్ల కలువలతోను నిండియుండి ఎంతో శోభిల్లు చుండినది. అది 
వనంతబుతుపు. సర్రోవరవన ముతయు పుష్పములతో నిండి మనోవారముగా నున్నది, 
ఆ పుష్కరిణిని, ఆ వనమును, చూచిన రామునికి వోయి అనిపించినది. కాని ఆ నుఖము 
ఎక్కువ సేపు ఉండలేదు. రాముడు విరహొతప్రు డె సీతాదేవిని తలచుకొని విలపింప 
సాగినాడు. 

రాముడు : లన్నణా ! ఈ సరోవరము, ఈననను వత వాదయంగమముగా నున్న వే 
చూడుము. (పతి వృకిము సుష న ములతో నిండియున్నది. గాలికి పూవులు 
రాలుట చూడగా చెటు సప్పవర్త మును కురియుచున్న టున్నది. పనుపుగాను, ర య టు 
నలగాను, నానా వర నములతోను కరూడయున్న పుష్పములు లి [కిందపడి యా రా 
ఈ పచ్చికనేలమీద రత్న కంబళులు పెరిచినట్టు కానవచ్చుచున్నది. మంద 
మారుతము ఎంత మనోజ్ఞ ముగా నున్నది! 

భరతుని గూర్చిన చింతవలనను సీతా వియోగమువలనను పరితపించుచున్న 

నాకు కొంత సుఖము కలిగించుచున్నను .ఈ ఈ వనంతము పీతా విరపాతుడ నె న నా 

శోకమును వృద్దిచెయుచునే యున్నది. 

ఆయం వసంత స్పౌమి(తే నానా విహగ నాదితః 
సీతయా విప్రహీణన్య శోకసందీపనో మమ, 1.22 

శోక సంతప్కుడ నగు నన్ను మన్మథుడు మరింత పేడించుచున్నాడు. ఈ కోకిల, 
యీ నీరుకోడి నా బాధను చూచి నన్ను 'వెక్కిరించుచు అరచుచున్న వి. సీతను గానక నేను 
(బతికియుండుట ఎందుకా అని తోచుచున్నది. వసంతముపవై సీతకు కూడ: ఎంతో (పీతి, 

1 
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కంటికి కానరాని సీతయు, కానవచ్చుచున్న ఈ వసంతము నన్ను అమితముగా 

బాధించుచున్న వి. 

ఆ నెమలి తన రంగుల లెక్కలను విప్పుకొని, తన |పియురాలిని చెంత నుంచు 

కొని ఎట్లు నృత్యము చేయుచున్నదో చూడుము. తన భార్యను పరాకసుడుగాని అప 

హరింపలేదు గనుక అట్టు ఆనందముతో ప్రియురాలిని గూడి నృత్య మొనర్చుచున్నది. 

మయూరస్య పనే నూనం రక్షసా న హృతా ప్రియా 

తస్మా న్నృఠ్యతి రమ్యేషు వనేష సహకాంతయా. 1.40 

నా భార్యను రాతనుడు అపహరింపకుండిన, నేను సీతను గూడి ఈ మధుమాస 

మున సుఖముగా నుండువాడనుగచా ! లవ్మణ | ఈ ననకారును ఈ వనమున గడ 

పుట సులభముకాదు. 

మమ త్వయం వ నేవాసః సృష్పమాసే సుదుస్ఫహాః 1.41 

లక్ష్మణా ! ఈ పుష్పము అను చూచితివా! రాలిపడిపోయి వ్యర్థ మగుచున్నపి. 

సీత ఎందున్నదో అచ్చటగూడ ఈ వసంత ముండునుకాబోలు |! పాప ము! నావలెనే సీత 

సైతము ఈ వసంతమున బాధపడుచుండును. 

పసంతో యది తత్రాపి యత మే పసతి ప్రియా 
నూనం పరవళా సీతా సాపి ళోచ తగహాం యథా. 1.46 

వియోగమును భరింపజాలక త తన [ప్రాణములను విడిచియుండును. సీత. 

నా యడ గాశానురాగసు గలది. అ నాకర సిత యెడ దృఢమైన (పణయము కలదు. 

వాన 

కావున మేము వీడవడి జీవింపలన 

తతో ఏని వేశీత ౩ 

ర్యధా విని వేశిత 8. 1.51 
శ: 

పుస్పునులమందుగా న ఈ చల్లనిగాలి సతను తలచుకొనుచున్న నా,శరీ 

రమునకు వేడిగా నిప్పువలె సోకుచున్నది, లక్మణా | ఈ తు మ్మెదను చూడుము. మదిం 

న |పియురాలిపెకి పోవునట్లు తలకమం జర్నివె కేగి వాలుచున్నది. 

షట్సద స్పప హాసాఒథే? 35 మదోదూతా మివ (ప్రియామి. [| 1.58 
థి 

ఆ మామిడిచెట్లను చూడుము. లెస్సగా అంగరాగము నలందుకొనిన విలాస 

వంతులవలె శోభిల్లుచున్నవి. కిన్నరు లిక్కడ విహరించుచున్నారు చూడుము. 

ఏనుగులు, జింకలు నీటితై' నరస్సునకు వచ్చుచున్నవి చూడుము. సరోవరము 
కమలములతో నిండియున్నది. కమలము లన్న సీతకు ఎంతో ఇష్టము. లవ్మణా ! సీకా 
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విరహితుడనై_ (బతికియుండుటకు ఇష్టపడకున్నాను. మన్మథుని | పభావము చూచితివా! 
ఎందో యున్న సీతపెకి నామనన్సును మరలించినాడు ! సీత నన్నుగూడి యుండి 
నప్పుడు నాకు రమణీయములై యుండిన వన్నియు సీత నాచెంత లేనందున విపరీత 
ములై_ నాకు బాధ కలెగించుచున్నవి. 

యాని స్మ రమణీయాని తయానహ భవంతి మే 
తా న్యే వారమణీయాని జాయంతే మే తయా వినా. 1.69 

పద్మదళములను చూచినప్పుడు సీత నేత్రములు న్యతికి వచ్చుచున్నవి. మంద 
మారుతము సోకినప్పుడు మనోవారమైన సీత నిశ్వాసము మనస్సునకు వచ్చుచున్నది. 

లక్షణా ! ఈ జాజులు, మల్లెలు, మొగిలిపూవులు చూడుము. అచ్చటి లతలను 

చూచితివా ! మదించిన (స్త్రీలు తమ (పియులను వెంబడించునట్లు గాలికి కదులుచున్న 
వెట్టకొమ్మలను ఎట్లు వెంబడించుచున్న వో ! 
౧ య 

వాత వికీ ప్ప విటపాన్ యథాసన్నాన్ (దుమా నిమా౯ా 

లతా స్స్పమనువర్శంశే మత్తా ఇవ వరస్త్రీయః 1.84 

నబడిన పతి పుష్పమువై ఆ తుమ్మెద ఎట్లు వాలుచున్నదో చూడుము. 

పూవులు 'నేలమీదరాలి రంగురంగుల పాన్పులవలె కన్సట్టుచున్న వి, 

వివిధా వివిధైః పుప్పై స్తెరేవ నగసానుషు 
వన 

వికీర్ణెః పీతరక్తా హి సౌమిత్రే ప్రస్తరాః కృతాః 1.90 

ఈ వృక్షములు ఒకదానితో ఒకట పందెము వేనుకొని పూచుచున్న ట్లున్న వి. 

షమాసే హి తరవ స్సంఘర్షా దివ పుష్బితాః 1.91 
శ 

అదిగో ! ఆ కారండవ పకి |పియురాలితో కూడియున్నది చూడుము. వీనిని 

చూడ చూడ నాకు విరవాబాధ యెక్కువ యగుచున్నది. సీత నాకు కనబడి నాతో 

ఇక్కడ ఉండునేని అంతే చాలును. నాకు ఇంద్ర పదవి లభించినను వలదు. అయోధ్యను 
నెతము కోరను. 

తో 

యది దృశ్యేత సా సాధ్వీ యది చేహ వసేమ హి 
స్పృహయేయం న శక్రాయ నాయోధ్యాయై రఘూ త్తమ. 1.95 

సీత కలదేని నాకు మశేమియు అక్కరలేదు. ఈ పంపాసరన్సునుండి వీచు మంద 
మారుతమును సేవించుచు సుఖముగా జీవింపగలను. మంగళకర మైన పంపోపవన మారు 

తమును ఎవరో థన్యులు అనుభవించి ఆనందింపగల రే కాని అందటకును సాధ్య మగునా | 
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వద్మసౌగంధికవహం శివం శోకవినాశనమ్ 
ధన్యా లక్ష్మణ సేవంతే పంపోపవన మారుతమ్. 1.104 

సతమాతము నన్ను విడిచి |బతికియుండగలచదా ! జనకుడు తన తనయ మేను 

మునుగూర్చి నలుగురిలో న న్నడుగునేని, నే నేమి చెప్పగలను ! 

రాజ్యము గోలో్పోయి నిర్భాగ్యుడ నై న నన్ను అనుసరించి అడవికి వచ్చిన ఆ. సాధ్వి 

ఇప్పు డెందున్నదో కదా! ఎల్లప్పుడు నాకు [పియముగాను, హితముగాను సీత చిజు 

నగవుతో పలుకు మధురవాక్కులను మరల ఎన్నడు వినగలనో కదా! అరణ్యమున 

నేను మన్మథ కర్ళితుడనై యున్న వేళలందు తాను యావనమధ్యస్థ యయ్యును తన 

కేమియు దుఃఖము లేనట్టును సంతోవముగా నున్నట్టును తోపింపజేసి నాతో (పియ 
వాక్యములను పలుకుచుం డడిది. 

స్మిత హాస్యాంతరయుత ౦ గుణవ న్మధురం హొతం 

వె దేహ్యా వాక్య మతులం కదా శ్రోష్యామి లక్ష్మణ 1.110 

ప్రాప్య దుఃఖం వనే శ్యామా సా మాం మన్మథకర్శిత మ్ 

నష్టదుః ఖేవ హృ్ష్టైన సాది | సా ధ్వభ్యభాషత. ఎ 111 

లవ్మణా ! సీతను విడిచి నేను జీవింపలేను. నీ వ యోధ్య కరిగి భరతుని కలిసి 

కొనుము. 

| శ్రీరామునికి ఒక రకమైన వెజ్టి పట్టినది. పతులు, మృగనులు జంటలుగా నుండుటను 
చూచిన రాముని చి _క్రమునకు అస్వస్థత ఏర్పడినది. రంగురంగుల పూవులను చూచి రత్న 

కంబళము లన్నాడు. [కింద రాలిన పుష్పములను చూడగా పాన్చులు జ్జ పికి వచ్చినవి. 

పూగుత్తులతో నిండిన చెట్టనుచూచి అంగరాగము నలందుకొన్న విలాసవంతులను న్మరించినాడు. 

సీతను కూడి సుఖముగా గడపిన కాలము జి ప్తికి రాగా సీతను తలచుకొని తలచుకొని 
ఐిలపించుచున్నాడు, 

ఈ ఘట్టమున మనకు స్పష్ట మగు విషయములు ఒకటి 3౦ డున్నవి. సీతారాముల 
పరన్పరానురాగము సొంపుగా చి తింపబడియున్నది. రాముని విడిచి సీతగాస్, సీతను విడిచి 
రాముడుగాని జీవింపలేనంత అనురాగము వారిది. పీతాచేవిత న్నెంత గాఢముగా (పేమీంచు 
చున్నదో రామునికి తెలిసీయున్నది. 

మరి యొక విషయము గమనింపదగియున్నది. సీళాచేవి [పవర్తన చక్కగా చెప్పబడి 
యున్నది. ఆమె మాటలు చియునవ్వుతోకూడిన మధుర వాక్కులు. వనవానమున రాముడు 
మన్శథకర్శితుడై యుండినప్పుడు నీతా దేవి నవ్వుచు రామునికి హితవచనములు' చెప్పి ఊఆఅట 
కోలిగించెడిది. సీళా దేవికి శ్రీరాముని యెడ గల (పేమ ఎంత పవితమైనదో! రాముని వనవాస 
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వ్రతమునకు ఆమె ఎంత అనుకూలముగా [పవ ర్తించినదో, ఈ విషయములను గూర్చిన మాటలు 
రాముని వాక్కున వెల్వడుట చక్కగా నున్నది. | 

లక్షృణుడు * రామా! నీవు పురుషోత్తముడవు. ఇట్లు దుఃఖంచుట నీకు తగదు. వియోగము 

వలన కలుగు దుఃఖమును మననుకు తెచ్చుకొని [పియజనులపట్ల స్నేహమును 

త్యజింపవలయును, స్నేవాము (తైలము) అత్యధిక మైనప్పుడు తడిసిన వత్తి 

యెనను దహింప బడుచున్నది గదా ! 

స్మృత్వా వియోగజ౦ం దుఃఖం త్యజ స్నేహం (పియేజనే 

య ps, Cat 2 అద అతిస్న్నహ పరిష్వంగా ద్వర్తి రార్దాాఒపి దహ్యాతే. 1.116 

రావణుడు పాతాళమున శేగినను, అంతకుమించిన మణీయొక [పదేశమున 

కరిగినను అనడు తప్పించుకొనలేడు. వాని వృత్తాంతము మాత్రము మన మెచ్లున 

తెలిసికొనవలయును. రావణుడు సీశాచేవినై నను తన |పాణములనై నను వదలుకొన 
వలయును. 

రామా! శుభకరమైన ధైర్యమును అవలంవింపుము. దై_న్యబుద్దిని త్యజింపుము. 

[(పయత్నను చేయనిచో పనులు ఫలించునా ! ఉత్సాహమే బలము. ఉత్సాహమును 

మించిన బలము లేదు. ఉత్సాహ మున్నచో మనము సాధింపలేని పని యుండదు. 

కావున ఉత్సాహము నవలంవించి సీతాదేవిని సాధింతము. రామా! కామవశుడవు 

కావలదు. శోకమును వెనుకకు నెట్టి కార్యమునకు పూనుకొనుము, నీవు మహాత్ముడవు. 

నీ పభావమును నీవు గుర్తింపకున్నా వేమి ! 

స్వాస్థ్యం భద్రం భజస్వార్య త్యజ్యతాం కృపణా మతిః 

అర్జోహి నష్టకార్యార్థె ర్నాయత్నే నాధిగమ్యతే. 1.120 

ఉత్సాహో దిలవా నార్య నా స్త్యుత్సాహా త్సరం బలమ్. 

సోత్సాహ స్యా స్తీ లో శేస్మి న్న కించిడపి దుర్లభమ్, lal2l 

ఉత్సాహవంతః పురుషా నావసీదంతి కర్మసు 

ఉత్సాహమాత్ర మాశ్రిత్య సీతాం (ప్రతిలభేమ హి, 1.122 

త్యజ్యతాం కామవృ తత్వం శోకం సన్న స్య పృష్టత ః 

మహాత్మానం కృతాత్మాన మాత్మానం నావబుద్ధ్య సే. 1.123 

ఈ మాటలతో రాముడు శోక మోహాములను వదిలి, _థెర్యమును అవలంబించి 

నాడు. రామలత్మణులు పంపాసరస్సును వీడి తమ [ప్రయాణమును సాగించినారు. 

సీతా'చేవికోసమై' ఆ వన మంతయు వెదకినారు. కాని ఆమె కనబడలేదు. (శ్రీరాముడు 
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మరల మరల దుఃఖంచుట చూచి లక్షుణుడు (శ్రీరామునికి ధైర్యము చెప్పుచున్నాడు. 

ఇద్దలు సుగివని క లిసికొెను (పయత్న ములో నున్నారు. 

ను గీవుడు రామలక్కుణులను చూచి భయపడుట 

నుుగీవడు బుశ్యమూకపర్యత |పాంతమున సంచరించుచుండి రామలత్ముణులను 

చూచి భయపడి డిగులునొంది, ఉన్న చోట నుండగ తిరుగుచున్నాడు. ఏమి చేయుటకును 

తోపలేదు. తన స్థితినిగూర్చి ను|గీవుడు సహచరులతో ఆలోచిం చినాడు, 

ను[గీశ్రశు వ ఈ వీరుల నిద్దజిను వాలి పంపియుండును. పీగి నారచీరలు, జటలు చూడగా 

ఈ వీరులు మాయివేషముశో వ వచ్చియుందు రని తోచుచున్నది. 

ను|గీవుని మాటలు విని వారందణు నిలుకడలేక ఒక కొండమీదనుండి మణీ. 

యొక కొండమీదికి ఎగురుచు తిరుగుచు తుదకు ఒకచోట చేరినారు. ను|గీవుని సచివ 

a న పహానుమంతుడు ను| గీ నితో అనుచున్నాడు, 

వానుముంతుడు : రాజూ ! నీ భయమును వదలుము. మన ముండుట బుళ్యమూక పర్వ 

తము్ముపైన గదా ! వాలివలన మన కిక్కడ అపాయ "'మేమియు' కలుగదు. 

వాలి ఇక్కడకు రాలేడు. మన భయమునకు కారణము లేదు. మనము భయ 

(భాంతుల మగుట వానర చాపల్యమును (పకటించుటయేగాని వేరుకాదు. 

నుగీళుశు : వానుమా! తేలిక పలుకులు పలికితివేగాని, ఆ వీరుల ఆకారములను ధను 

ర్భాణములను, ఖడ్లములను నీవు గమని=చినట్లు లేదు. వారిరువురును దేవతల 

వలె ఉన్నారు. వారిని చూచి భయపడనివా రుందురా! వాలి ఇక్కడికి 

రాజాల డంటివి. సే! కాని రాజులకు ఎందరో స్నె హితు లుందురు. వీ రిద్దరు 

వాలి స్నేహితులు కాబోలు. మనము నమ్మి వవముగుపొటుగా ఉండకూడదు. 

వాలి సామాన్యుడు కాడు, పనులను తెలివితో చక్క జెట్టుకొనువాడు. కావున 

ీరి సమాచారమును మనను: కనిపెట్టవలయును. 

హనుమా! నీవు (పాక్ళతుని వేషము దాల్చి వారిచెంత కరిగి వా శెవరో, ఎట్టి 

వారో, ఇక్కడికి వచ్చిన కారణ మేమో, అన్ని వివరములు కనుగొని రమ్ము. 

దీర్గ బాహూ విశాలాడొ శరచాపొసిధారిణొ 

కస్య న స్యా ద్భయం దృష్ట్వా హే తొ సురసుతోపమౌొ 2.20 

వాలి (ప్రణీహితా వేశా శంకేఒహం౦ దడో కదా 

రాజానో బహుమి[త్రాశ్చ విశ్వాసో నాత్ర హి త్షమః "2.21 
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కృత్యేషు వాలీ మేధావీ రాజానో బహుదర్శనాః 
భవంతి పరహ౦తార స్తే జేయాః (పాకృతే ర్నరైః 2.28 

తౌ త్వయా ప్రాకృతేనైవ గత్వా జేయొ ప్రవంగమ. 2.24 రె భా ఉం 

నుగీవు పంపున హనుమంతుడు రామలమ్మణులను సందర్శించుట 

ను గీవుని ఆజ్ఞానుసారము వానుమంతుడు భికు రూపమును ధరించి రామ 
లవ్మణు లున్న [ప్రదేశమునకు వచ్చి వారిని దర్శించి నమన్కరించి వారిని (పళంనించినాడు, 

వానుముంతుడు : పురుషో త్రములారా! మీరు రాజర్దులవలెను, దేవతల చందమునను 
[పకాశించుచున్నారు. మీరు రాజ్యము లేలవలసిసవారుు, ఈ జటావల్క్లలములు 

ధరించి ఇచ్చటికి వచ్చుట ఎశైర్పడినది. 

రాజ్యార్తా పమరప్రఖ్యాౌ కథం దేశ మిహాగతౌ 
ల్ో 

పద్మపశ్రేక్షణా వీరౌ జటామండల ధారిణౌ 9.11 

మి రూపములు చూడగా నూర్యచందులు భూమికి దిగివచ్చిరో అన్నట్లు 
కన్పట్టుచున్నది. మీరు చక్కని అలంకారములతో ఉండదగినవారు కచా! మీ నుంద ' 
రాంగములు ఆభరణ విరహాతములుగా నున్న వేల! మీరీ భూమండలమునకు 
చ| కవర్తులుగా నుండదగినవారివలె కనబడుచున్నారు. మీ ధనుస్సులు ఇం(దుని 

వ[జాయుధ కాంతితో 'మెరయుచున్నవి, మీ బాణములు పొగ లీనుచున్నవి. మీ ఖడ్ల 

ములు, సర్పనన్నిభ ములై వెలుగుచున్న వి. 

నే నింత సేపు మాటలాడుచున్నను మీరు ఒక్క పెలుకై నను పలుక శేమీ 4 
స్ముగీవు డను వానర (ప్రభు వెక్కాడు కలడు. అతడు ధర్మాత్ముడు. తన అన్న 

మున వాలివలన అతనికి అపకారను కలిగి ఇప్పుడు చుఃఖములో నున్నాడు. నిలుచు. 

టకు చోటులేక దేశమెల్లెడ తిరుగుచున్నాడు. ఆ మహాత్ముడు నన్ను మీ సన్నిధికి 
పంపగా వచ్చియున్నాను. నుగీవుడు క్స్ సఖ్యమును కోరుచున్నాడు. నా చేరు 

వానుమంతుడు. నేను ను|గీసుని సచినడను. వాయుడద్వేని సుతుడను. నేను కామ _ 

గూపిని, ఇప్పుడు మీకు కనబడుచున్న ఈ ఖితురూపము మిమ్ములను కలిసికొనుటకై. 
నేను ధరించినది. నేను వానరుడను. 

యువాభ్యాం సహ ధర్మాత్మా సుగ్రీవ స్పఖ్య మిచ్చతి. 3.22 

[ఈ మాట న్ముగీవుడు తనతో చెప్పకపోయినను, వానుమంతుడు బుద్దిమంతు డగుటచే 
రామలవ్మణుల [పభావనును వారి దర్శన మాతమున గహించి వారి 'స్నేహమువలన 

తన (పభువు దుఃఖము తీజిపోవు నని నిశ్చయించుకొని ఈ మాట చెప్పినాడు. | 
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రాముడు + (సంతోషముతో) అవ్మణా ! నేను స గీవుని కలిసికొనవలయు నని కోరు 
చుండగా ఆ ను|గీవుని మం|త్రియే మనకడకు వచ్చియున్నాడు. ఇతడు మనకు ' 

కావలసినవాడు. మాట నాణెమును చక్కగా నేర్చినవాడు. నీ వితనితో మధుర 
ముగా మాటాడుము, 

త నుభ్యభాష సౌమిత్రే సుగ్రీవసచివం కపిమ్ 

వాక్యజ్ఞం మధురై ర్వాకె$ స్స్నేహయు క్ర మరిందమ,. 3.27 

| తాను మాటలాడక లవ్మణుని మాటలాడ మనుచున్నాడు. ను! గీవుడు రాజు కావున 

అతనితో తానే మాటలాడవచ్చును. మం|తితో సంభాషించుటకు లక్ష్మణుడు చాలును. 

మరియుకమాట; రాముని కష్టసుఖములను వానుమంతునికి తెలియ జేయవలసీయున్నది. 

తన సంగతులు తానే చెప్పుకొనుట సమంజసము కాదు. అందులో కొన్ని ఇబ్బందు లుండును. 

కావున లక్మణుని మాటలాడ మనుచున్నాడు శ్రీరాముడు. | 

లక్ష్మణా ! బుగ్యజున్సామ వేదములను చక్కగా అధ్యయనము చేసినవాడు 

తప్ప ఈ హనుమంతుడు సంభాషించినట్లు సంభాషింపజాలడు. వ్యాకరణము అనేక 

పర్యాయములు కూలంకషముగా చదివియున్నా డనుటకు నందేహాము లేదు. ఇంత సేపు 

మాటలాడినను ఒక్క. అపశబ్దమైనను రాలేదు చూడుము. ఇతని ముఖమందుగాని, 

చూపులలోగాని కనుబొమలలోగాని ఇతర అవయవములందుగాని ఒక్క. దోషమైనను 

కనిపింపలేదు. మాటలు ఎంత సొగనుగా నున్నవో చూచితివా! అవి _స్హరముగా, 

స్పష్టముగా ఉన్నవి* వాక్యములను పొడవుగా సాగదీయుటగాని వడివడిగా పరు త్తం 

చుటగాని లేదు. అతని కంఠన్వరమును గమనించితివా! రొమ్ము [గుర్దుకొని గట్టిగా 

అరచుటగాని, _ వినబడి వినబడకుండునట్టు గునగున లాడుటగాని లేదు. మధ్యమ 

స్వరమున పలుకుచున్నాడు. ' పలుకులు మంగళకరముగాను మనోహరముగాను ఉన్నవి,. 
చంపుటకు క్తి నెత్తిన శ్మతువు మనస్సు సైతము ఇట్టి శుభవాక్యములు విన్నంతనే 
మె_త్తబడును. ఇట్టి దూత కలడేని (పభువు కార్యములు తప్పక చక్కుబడగలవు. 

నానృగ్వేద వినితస్య నాయజు ర్వేద ధారిణః — 

నా సామవేద విదుష శృక్య మేవం ప్రభాషితుమ్. 8.28 

నూనం వ్యాకరణం కృత్స్న మనేన బహుథా శుతమ్ 

బహు వ్యాహరతాఒనేన న కించి దపశబ్దిత మ్, 8.29 

న ముఖే నేత్రయోర్వాపి లలాటే చ భువో స్తథా 
అన్యేష్వపి చ గాశ్రేష దోష సృంవిదితః క్వచితీ, 3.80 
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ఆవి సర మసందిగ్గ మవిలందిత మద్రుతం 

ఉరస్సం కంఠగం వాక్యం వ రే మధ్యమే స్వరే, 3.81 
(థి ఆలి 

సంస్కార క్రమసంపన్నా మ దుతా మవిలంవితాం 

ఉచ్చారయతి కల్యాణీం వాచం హృదయ హారిణీమ్. 3.92 

“అనయా చిత్రయా వాచా త్రిస్తాన వ్యంజనస్తయా 
| థి థి 

కస్య నారాధ్యతే చిత్త ముద్యతాసే రర రపి. 3.98 

ఏవం గుణగణ ర్యుకా యస్య..న్ఫ్యుః కార్యసాధకాః 

తస్య సిద్యంతి సర్వార్గా దూత వాక్య (పచోదితాః 3.95 
ధి థి 

లక్య్యణుడు 2 హనుమంతుడా! సుగ్రీవుని సుగుణములు మేము వినియున్నాము. 

మే మిప్పుడు అతనినే వెదకుచున్నాము. సుగ్రీవుని విషయమున నీవు చెప్పినశ్లే 

చేయుదుము. 

ఈ మాటలు విని వానుమంతుడు ఆనందించి రామునికి సు గీవునితో పని కల దని 

(గ్రహించి సుగ్రీవునికి రాజ్య[పా ప్తి కలుగు నని నిర్ణయంచుకొన్నాడు. 

వానుమంళుడు * (రామునితో) తమ్ముని వెంటబెట్టుకొని ఈ ఘోరారణ్యమునకు వచ్చిన 

కారణ మేమెయుండును, 

లక్భృణుడు 2 దశరథు డను దొడ్డ రాజు కలడు. ఎన్నియో యజ్ఞ ములు, చానములు చేసిన 

పూజ్య్యడు. ఈయన ఆ దళరథమహోజు 'బ్యేష్టపుతుడు. ేరు రాముడు. దశరథుని 

కుమారులలో అధికుడు. ఇతడు రాజ్య[భష్టుడై  వనవాస[వత మాచరించుటకు 

అరణ్యమునకు వచ్చినాడు. ఈయన _ భార్య “యెన కీశాదేవియును నేనును 

ఈయన వెంట వచ్చినాము. 

సూర్యుడు అ స్తమించునప్పుడు నూర్య ప్రభ సూర్యుని ఎ ట్లనుసరించునో, సితా 

కేవియు అక్షే రాముని అనుసరించి అడవికి వచ్చినది. నేను రాముని తమ్ముడను. నా పేరు 

లవ్మణుడు. మా అన్న గుణసంపదను చూచి అయనకు దానుడనై నేనును అడవికి వచ్చితిని. 
అ మండ న న కరా 

మా అన్న భార్యను ఒక రాతనుడు అపవా ారించినాడు. ఆ రాకను డెట్టివాడో 

"తెలియ లేదు. సు గీవునియొద్ద కరిగిన యెడల సంగతి తెలియగల దని కబంధుడు "చెప్పగా 

సుగీవుని వెదకికొనుచు వచ్చినాము. 

మాకు ను గీవుడే కరయ్యిడు. మా (శ్రీరాముడు పూర్వ మెంతమందికో ఎన్నో 

దానములు చేసి లోకనాథు డని .పేరు పడియున్నాడు. అట్ట లోకనాథుడు ఈనాడు 

2 
. 
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న్నుగీవుని నాథునిగా కోరుచున్నాడు. సర్వలోకశరణ్యు డైన (శ్రీరాముడు ఈనాడు 

సు(గీవుని శరణు కోరుచున్నాడు. ఎవ్వని అను[గవా మున్న యెడల [పజ లెల్లరు ఆనంద 

మును పొందగలరో అట్టి రాముడు ఇప్పుడు ను|గీవుని అను గవామునకు ఎదురుచూచు 

చున్నాడు. దశరథ చ కవర్తి జ్యవృపు[తుడు వానరరాజును శరణు వేడుచున్నాడు, 
“ 

ఈవిధముగా దుఃఖమున మునిగి శరణు జొచ్చిన మమ్ము న్నుగీవుడు అనుగ 

హింపదగియున్నది. 

[ఇట్టి దీనాలాపములు లత్మణుని నోట ఎట్టు వచ్చినవా యని తోపక మానదు. 
(శ్రీరాముని కష్టమును తొలగించుట క్రై లత్మణుడు ఎంతైన తగ్గుటకు వెనుదీయడు !] = 

అహం చైవ హి రామశ్చ సుగ్రీవం శరణం గతో, 4.17 

ఏష దత్వా చ విత్తాని (ప్రాప్య బాను త్రమం యళ 

లోకనాథం పురా భూత్వా సుగ్రీవం నాథ మిచ్చతి. 4.18 

.సర్వలోకస్య ధర్మాత్మా శరణ్య శృరణం పురా. 
గురు ర్మే రాఘవ సోయం సుగ్రీవం శరణం గతః. 4.20 

యస్య (ప్రసాదే సతతం ప్రసీదేయ రిమాః (ప్రజాః 

స రామో వానరేంద్రస్య (ప్రసాద మభికాంక్షతే. 4.21 

శోకాభిభూతే రామే తు కోకా శ్రే శరణం గతే 

కర్త మర్గతి సుగ్రీవః (ప్రసాదం హరియూధపః. 4.24 

హనుమంతుడు : మీవంటి బుద్దిసంవన్ను లను, జితేం[దియులను, సు గీవుడే వచ్చి సందర్శింప 
తగియున్నది. మీరై_ అతనికి దర్శన మిచ్చుటకు వచ్చుట అతని భాగ్య మనవల 
యును. సుగీవుడుసై తము రాజ్య|భష్టుడె భార్యను కోల్లోయి అడవీలో 

నున్నాడు. అతనికి (పా_ప్త్పించిన కష్టము లన్నియు 'అతని అన్నయైన వాలివలన 

కలిగినవి. నా 

నుగ్లీవుడు మీకు .తప్పక సహాయము చేయగలడు. మే మందరము సీతాదేవిని. 

లక్టుణుడు : రామా! వింటివిగదా హానుమంతుని మాటలు! ను|గీవునికిని మనతో పని 
యున్నది. కావున మనకార్యముకూడ తప్పక సిద్ధించును. ఈ మాటను వాను 

మంతుడు స్పష్టముగా చెప్పుచున్నాడు. ఈ వీరుడు అన్ఫత మాడువాడు' కాడు. 

నానృతం వక్ష్యతే వీరో హనుమా న్మారుతాత్మజః 4.32 
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రామలక్మణులు న్నుగీవుని కలిసికొనుట 

అందరు సు|గీవుని సన్నిధికి బయలుదేరినారు. హనుమంతుడు భిమురూపమును 
విసర్జించి తన .వానరరూపముతో రామలవ్మణులను తన వీపువై నెక్కించుకొని 
సుగీవుని చెంతకు కొనిపోయి వారి నచ్చట దింపి వారి రాకను ను|గీవునికి "తెలియపరిచి 

వారి వృత్తాంతమును చెప్పుచున్నాడు. 

వొానుమంతుడు : [వభూ ! రామలవ్మణు లిచ్చటికే వచ్చియున్నారు. (భీరాముడు ఇత్వూకు 

వంశస్థుడు. ధర్మాత్ముడు. తం డిని సత్యవంతుని చేయుటకై అరణ్యమునకు 

వచ్చినవాడు. ఆయన భార్య సతా దేవియును, తమ్ముడు లకణుడును రాముని 
వెంట అరణ్యమునకు వచ్చినారు. రామలవ్మణులు లేని నమయము చూచి 

రావణుడు వారి పర్షశాలకు వచ్చి సీతా దేవిని అవహారించి కొనిపోయినాడు. 

(శ్రీరాముడు నిన్ను శరణు కోరు చున్నాడు. నీ సఖ్యము కోరి వచ్చియున్నాడు. 

రామలవ్మణులు పూజనీయులు. వారిని గౌరవించి వారితో న్నేవాము' చేసి 

కొనుట మంచిది. 

సుగీవుని వేధించుచుండిన రామభయము పహానుమంతుని మాటలతో వదలి 

పోయినది. సుగ్రీవుడు సంతోషించి సుందర మనుష్యరూపమును దాల్చి రామలక్ష్మణుల 

చెంతకు వచ్చినాడు. 

న్యుగీవుడు : లామ[ప్రభూ! మీ సుగుణములను మీ పరాకమమును వాయుపుతుడు 

చెప్పగా విన్నాను. నా సఖ్యము కోరి వచ్చియున్నా రని చెప్పినాడు. కేవల 

వానరమా[తుడ నైన నన్ను ఇంత గారవించి మీరు నాస్వే హమును కోరుట 

నాకు శుభకరము. నిజముగా నాతో స్నేహము గావింపదలతువేని ఇదిగో ! 

నాచేయి జాపుచున్నాను. నా చేతిలో చేయి వేసి మన సఖ్యమును స్థిరము 

చేయుము. 

రోచతే యది వా సఖ్యం బాహు 'రేష. పసారితః 

గృహ్యతాం పాణినా పాణి ర్మర్యాదా బద్ధ్యతాం (ధ్రువా. 5.12 

(శ్రీరాముడు ను|గీవుని చేతిలో చేయి వెసి సుగీవుని గాఢనుగా కవుగిలించు 

కున్నాడు. ఇంతలో సానుమంతుడు అగ్ని మథించి పుషృములతో పూజించి ఆ యగ్నిని 

రామసుగీవుల మధ్య ఉంచినాడు. రామను| గీవులు అగ్నికి |పదకిణము గావించి అగ్ని 

సాకిగా స్నేవాము చేసికొన్నారు. స్నేహితు లిద్దరు ఒకరినొకరు మాటిమాటికి చూచు 

కొని ఆనందము ననుభవించినారు. 
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పర్ణపుష్పభరితమైన ఒక సాలవృత శాఖను స్నుగివుడు తెచ్చి [కింద పరిచినాడు. 
దానిమీద రామను|గీవులు కూర్చుండినారు. పుష్పములతో నిండియుండిన ఒక చందన 
వృతశాఖను హనుమంతుడు తెచ్చి దానిపై లత్మణుని కూర్చుండ బెట్టినాడు. 

నుగ్రేత్రడు = రామా! మనము స్నేహితుల మైనాము. మన నుఖదుఃఖములు ఇద్దరికిని 
సమానములు. నేను దుఃఖములో మునిగియున్నాను. భయ పీడితుడనై, 

యున్నాను. నాభార్యను నా అన్న యగు వాలి అవహారించినాడు. వాలిభయము 

వలన ఈ అరణ్యమున తిరుగుచున్నాను. వాలిభయమునుండి న న్నెట్టయినను 

తప్పింపవలయును. 

రాముడు : స్నుగీవా! స్నేహితునికి ఉపకార మొనర్చుటయే న్నేహమునకు ఫల మని చే. 
'నెరుగుదును. నీ భార్య నపహారించిన వాలిని నేను తప్పక వధింతును. 

ఉపకారఫలం మిత్రం విదితం మే మహాకపే 

వాలినం తం వధిష్యామి తవ భార్యాపహారిణమ్, 5.26 

నుగీభుడు : [వభూ ! నీ అను|గవా మున్నచో, నేనునా భార్యను, నా రాజ్యమును 

తప్పక పొందగలను. నీవు వాలిని వధించు |పయత్న ములో నుండుము. 

రామసు[గివులు సఖ్యము గావించుకొన్న సమయమున, సీతాదేవికిని, వాలికిని, 
రావణాసురునికిని ఎడమకన్ను లదరినవి. 

సీతా కపీంద్ర క్షణదాచరాణాం 

రాజీవ హేమ జ్వల నోపమాని 

సుగ్రీవ రామ [ప్రణయ ప్రసంగే 

వామాని నేతశ్రాణి సమం స్ఫుర న్తి. 352 

నుణీవుడు : రామపపళూ 1! నీ దుఃఖమును గురించి వానుమంతుడు నాకు తెలిపినాడు. 
మీరులేని సమయమున రాక్షసుడు మీపర్ష శాలకు వచ్చి సీతాదేవిని అపహరించిన 
సంగతి విన్నాను. సితాదేవి ఎందున్నను నేను శెచ్చి నీకు సమర్పింపగలను. నీవు 
శోకమును విడువుము. అస్పై ఊహించి చూడగా, మేము చూచిన వనిత పీతా 
దేవియే నని తోచుచున్నది. రాక్షనుడు ఒక యువతిని కొనపోవుచుండుట చూచి 
నాము. ఆమె "రామా! లక్షణా” అని ఆ(కందించుచుండినది. నేను, నామంతులు 
ఇక్కడ కూర్చుండియుండగా ఆమె తన ఉత్తరీయమున ఆభరణములు. ముడిచి 
ఆ మూటను మా మధ్య చేసినది. ఆ మూటను శెచ్చెదను. గుర్తుపట్టగలవేమో 
చూడుము. 
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రొముడు : స్నుగీవా ! ఆలన్య మెందుకు ? త్వరగా తీసికొనిరమ్ము. 

ను[గ్లీవుడు గువాలోనికి వెళ్ళి నగలమూటను శెచ్చినాడు. రాముడు దానిని 
విప్పి చూచి దుఃఖపరవశుడై. నగలను తన వకస్థలమునం దుంచుకొని 'దీనముగా విలపించి 
“లక్మణా ! ఈ యుత్తరీయమును, ఈ నగలను చూచి గుర్తించుము” అన్నాడు. 

లక్టృణుడు : (ఆభరణములను చూచి) అన్నా ! ఈ బాహుపురులను, కుండలములను నేను 

గుర్తింవలేను. అనుదినము పాదాభివందనము చేయువాడ నగుటచే ఈ అం దెలను 
మాత్రము. గుర్హింపగలను. 

నాహం జొనామి కేయూరే నాహం జానామి కుండలే 

నూపురే త్వభిజానామి నిత్యం పాదాభివందనాత్. 6.22 

[ఈ శ్లోకము చాల గొప్పది. ధ్వని (పథాన మగు కవిత్వమహిమ గలది, లవమ్మణుడు 

సీతాదేవిని కన్నె త్తిమైన చూడలే దని సొంపుగా చి త్రింపపెడినది. లవ్మణుని శీలసంపద వ్యక్త 
మగుచున్నది. ఈ శ్లోకము మాటిమాటికి చదివి ఆనందింపదగియున్నది. ] 

రాముడు * సుగీవా! నీవు చూచితినంటివి గదా! రాకనుడు సీతను ఎచ్చటికి కొని 

పోయినాడు. అతని నివాస మెక్కడనో చెప్పుము. వాని నిప్పుడే వధించి 

పుచ్చెదను. 

నుగ/గీవుణు * రామా! ఆ రాక్షును జెక్కడివాడొ అతని పర్శాకమ మెట్టిదో ఆ వివర 

ములు నాకు "తెలియవు. నేను సకల |పయత్నములు చేసి నీకు సీతాదేవి లభించు 

నట్లు చేయుదును. రావణుని వధించి నీకు సంతోషము కలిగింతును. నీవంటి 

ధీరుడు ఇట్లు దుఃఖించుట సరికాదు. నన్ను చూడుము. నేనుకూడ భార్యను 
కోలో్పోయినవాడను గదా! నేను ధై. ర్యమును విడువలేదు. నావంటి వానర 

మా(తుడు ధైర్యమును వీడకయుండగా నీయట్టి మహాత్ములు, ధృతిమంతులు, 
ఎంత ధైర్యముగా ఉండవలయునో చెప్పుము. 

ఈ శోకమును త్యజింపుము. ఛై ర్యమును అవలంబింపుము. కష్టములు కలుగుట 

మానవులకు సహాజము. ఒక వ్యసనముగాని, (దవ్యనాళనముగాని, ఆపదగాని తటస్థించి 

నప్పుడు ధృతిమంతుడు చక్కగా ఆలోచించి కర్తవ్య్వమును చేయవలెగాని దుఃఖించు 

చుండినచో లాభ మేమి? నేను నీకు నమస్కరించి నిన్ను (పార్ధించుచున్నాను. శోక 

మును వదలివేయుము. శోకము వలన సుఖము, తేజస్సు తరిగిపోవును. రామా! 

వయస్యభావముతో నేను చెప్పుచున్న హితమును వినుము. . 

యే శోక మనువర్తంతే న తేషాం విద్యతే సుఖమ్ 
తేజశ్స కీయతే తేషాం న త్వం శోచితు మర్దసి, 7.12 
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కన్నీటితో తడిసిన ముఖమును రాముడు తన కొంగుతో తుడుచుకొన్నాడు 

ముఖ ము పరిక్షిన్నం వస్తా నేన ప్రమార్దయక్. 7.15 

రాయుడు : (ను|గీవుని కవుగిలించుకొని) సుగీవా ! నీవంటి స్నేహితుడు లభ్య మగుట 

సులభముకాదు. అందులో ఇట్టి కష్టకాలమున దొరుకుట అరుదు. నీ హిత 
వాక్యముల వలన నాకు _ ధైర్యము కలిగినది. సీతను అన్వేషించు [పయత్నను 
చేయుము. నీకుగా నేను వాలిని తప్పక వధింతును. నే నిదివర కెన్నడును అబద్ద 
మాడి ఎరుగను. ఇకమీద చెప్పను. నేను |వమాణము చేని చెప్పుచున్నాను. 
వాలిని తప్పక వధించెదను. 

నుణీభుతు * (నంతోషముతో) రామా! నీ సహాయముతో దెవరాజ్యమును సైతము. 
పొందవచ్చును. ఈ వానర రాజ్యమును పొందుట ఒక పెద్ద పనికాదు. నీవంటి 
మహానీయుడు అగ్నిసాతిగా నాకు. మిత్రు డై నందున, నన్ను మా బంధు 
మి|తులు పూజింపగలరు. నేనుకూడ నీకు తగిన వయన్యుడ నని నీవు [కమముగా 

తెలిసికొన గలవు. నా గుణములను నేనే చెప్పుకొనజాలను. రామపభూ ! నీ 
యట్టి మహాత్ములకు కలిగిన (పేమ స్థిరముగా నుండగలదు. వారికిగల వెండి, 
బంగారు, వస్త్రములు, ఆభరణములు, సర్వ సంపదలు భీేదభావము లేక 

మిత్రులు అనుభవింతురు. ధనవంతుడై నను, దరిదుడై నను, దుఃఖతుడై నను, 
సుఖితుడై నను, నిర్భొషియైనను, దోసిమయైనను మితులు వారి మిత్రుని 
వదలరు. మి|తులు తమ మి[తుని కొరకు తమ ధనమును, తమ సుఖమును, 
తుదకు తమ [పాణములను సైతము త్యాగము చేయుదురు. 

రజతం వొ సువర్ణం వౌ వసా) క్యాభరణాని చ 

అవిభ కాని సాధూనా మవగచ్చన్తి సాధవః. 8.7 

ఆడ్యోవాపి దరిదోవా దుఃఖిత స్పుఖితోపి వొ 

నిర్దోషి వా సదోషో వా వయస్యః పరమా గతిః. 8.8 

ధనత్యాగ స్పుఖత్యాగో దేహత్యాగోఒపి వా పునః 

వయస్యార్థే (ప్రవర్తనే స్నెహం, దృష్ట్వా తథా విధమ్. 8.9 

రామా! వాలి వలన నేను మిక్కిలి బాధపడుచున్నాను. నా కష్టములను నీవు 
తిర్పవలయును. 

రాముడు * స్నుగీవా ! భయపడకుము. నేను వాలి నిప్పుడే వధింతును. 
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చుగ్రీవుడు : ఠరామపఖభూ ! మనము అగ్నిసాజీగా న్న్న పాము చేసికొని యున్నాము. 

నిన్ను నా (బాణమునకన్న ఎక్కువగా ఖాపించుచున్నాను, నివు నా మి తుడ 

వని విశ్వాసించి నా కష్టము ులను నీతో చెప్పుక్ న్నాను. వాలి మిక్కిలి దుర్మా 

రుడు. నా భార్యను అపపహా6ంచినవాడు. నా స్వే హితులను బంధించినాడు. 

నన్ను వధించు. [ప్రయత్నములో నున్నాడు. నాకు ఈ నలుగురు మంత్రులు 

మాతనే మిగిలి యున్నారు. నా స్థితీ మూడు మాటలలో చె ప్పెదను. వాలి 

చనిపోయినగాని నా దుఃఖము తీరదు. 

రాముడు : సుుగవా 1 వికును వారికిని వె ర మటు కలిగినది? జ వె రళకారణము విని బలా 
౮ 

బలములు పిముర్సించి నీ దుఃఖమును తీరృగలను. వాలివలన నీకు కలిగిన అవ 
టీ రో 

గ్ వ్ జం జు ఇ ఇ ఎవి అ ల 

మానమునకు నా మనస్సు పరితపించుచున్నుది. నను బాణమును వదలుటయే 

బై ఈ | 

తరువాయి. వాలి హతు డ్రై ను భావింవుము. 

ల 
ణో 

సు గవుడు తన కథను (పారంఖించినాడు. 
L 

న్నులెళ్రతు : రామా! మారండి చనిపోయిన పిదప, రాజ్యము మా అన్నకు సంక 

మించినది. చే నెల్లప్పుడు మా అన్న మాటల కి కండి అతనిని అనుసరించు 

చు3డినాను. దుందుభి కుమారుడు 'మాయాపి అను రక్కమనికిని వాలికిని ఒక 

(స్రీ నిమిత్తము విరోధము కలిగినది. ఒకనాటి రాతి మాయావి కిష్కింధకు 

వచ్చి వాలిని యుద్దమునకు పిలీచిసాడు. మాయాపి గర్జన శబ్దమును విని -వాలి 

న ల న యిం ure: 

ని|దనుండి లేచి వంటనే నే యుదమునకు బయులుదేరినాడు. సను, అంతఃపుర స్త్రలు 
CG ) 

ఎంత వారించినను నిలువక బయలు వెడరీసాడు, నేనుకూడ వాలి వెంబడి వెళ్లి 

నాను, మమ్ములను చూచి మాయావి భయపడి పరు గె త్తినాడు. వాలి మాయా 

| . ల ల me య్ 

మని తరిమినాడు. కొంత సపటికి మాయావి ఒక పిలమున (పవశించినాడు. 

కే జ్య | we దేలిన దా pn | న 

వాలి నన్ను చూచి “నుగీవా! నేను లొపలికి వెళ్ళి మాయావిని వధించి 

వచ్చువరకు నీవు ఈ బిలద్వారముచెంత వెచియుండుము "అన్నాడు. మా అన్న చెప్ప 

నే నేను విలద్వారము వెంత వేచియుండినాను.. ఈ విధముగా "ఒక సువత్సరము 
గల 

గడచిపోయినది. కాని వాలీ రాలేదు. వాలి చనిపోయి యుండునని భయము తోచి 

నది. తరువాత కొంతకాలమునకు విలములోనుండి నురుగుతో కూడిన రక్తము (ప్రవ 

హించుట కానవచ్చినది. మాయావి గర్జన శబ్దము, వాలి ఆర్హనాదము. వినబడినవి. పనిని 

గమనించి మా అన్న మరణించియుండు నని “నిర్ణయించుకొని మాయావి బయటికివచ్చు 

అవకాశము లేకుండుటశై_ విల ద్వారమున కడ్డనుగా ఒక "పెద్ద బండను బిగించినాను 

మా అన్న మరణమును తలచుకొని దుఃఖించి జలతర్పణము చేసి కమ్కంధకువచ్చినాను. 
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వాలి మరణవార్తను' ఛాచుటకు నే నెంత (ప్రయత్నించినను సాధ్యపడలేదు. 

మం|తు లెట్లో కనుగొన్నారు. నాకు పట్టాభిషేకము చేసినారు, 

నేను రాజ్యపాలన చేయుచుండగా వాలి వచ్చినాడు. నన్ను చూచి కోపోద్రిక్తు 
డై నాడు. నా మం|తులను బంధించి నన్ను పరుషముగా నిందించినాడు. ఆ సమయమున 

వాలిని ని గహించుటకు నాకు శకి యుండియు అన్న గచా యని గొరవించి రాజ్య 

మును _గెకొను మని పార్ధించినాను. వాలికి శిరసా నమస్కరించి “అన్నా! చేశము 

అరాచకనుగా నుండు నని మంతులు నన్ను బలవంత పెట్టినందున రాజ్యమును అంగీక 

రించినాను. నా తప్పును మన్నింపుము” అని ఎన్ని విధములుగానో [బతిమాలుకొన్నాను. 

వాలికి కోవము తగ్గలేదు. నలుగురి యెదుట నన్ను అనరానిమాట లన్నాడు. వురజను 
లను, తనకు హితులై న మంతులను, తన స్నేహితులను [పోగుచేసి “నేను వీనిని 
బిలద్వారముచెంత వేచియుండు మని చెప్పి శ[తువును సంహరించుటకు బిలములో 
[పవేశించినాను. నేను మాయావిని, అతని బంధువులను తెగటార్చి వచ్చి చూడగా బిల 
ద్వారము మూయబడియున్నది. 'నుగీవా! ను|గీవా 1" అని ఎన్నిమారులో కేక పెట్టి 

నాను, న్నుగీవుడు పలుకలీదు. నాకు దుఃఖము వచ్చినది. బిలద్వారమునకు బిగించి 

యుండిన బండను నా కాళ్లతో చేతులతో కొట్టికొట్టి దారి చేసికొని బయటపడినాను. 
నెను తన అన్న నను మాటకూడ మరచిపోయి ఈ పాపాత్ముడు నన్ను విలములో 

ఎంచినాడు,” అని త్మీవముగా పలికి నాకు ఒక్క వ్యస్త్రమునుమాత్ర మిచ్చి నన్ను 
రాజ్యమునుండి తరిమినాడు. నా భార్యను అపహారించినాడు. 

వాలి భయమువలన చేను భూమినంతయు చుట్టి. తుదకు ఈ బుళ్యమూక 

పర్వతముమీద చెరినాను. ఒక కారణమున వాలి ఇక్కడ అడుగు వెట్టజాలడు, కావున 
ఈ పర్వతమువై తలదాచుకోనుచున్నాను. ఇది నా కథ, నీవు నన్నె కైన రకింపవలయును. 

రాముడు * సుగ్రీవా ! భయపడకుము. నీ భార్యను అపహరించిన ఆ దుర్మార్గుడు నా 
a 

కంట పడుటయే తడవు. అతడు వాతుడై నెక్టే ఛావింపుము. 

యావ త్తం నాభిపశ్యామి తవ భార్యాపహారిణమ్ 

తావ చ్స జీవే త్సాపాత్మా వాలీ చారితదూషకః. 10-38 

నా అనుభవమును బట్టి నీ దుఃఖమును అర్థము చేనుకొన్నాను. నిన్ను.ళోక 
నముదమునుండి దరిజేర్చి నీ కోరిక తీర్పగలను. 

ఆత్మానుమానా తృళ్యామి మగ్నం త్వాం శోకసాగరే 

త్వా మహం తారయిష్యామి కామం ప్రాప్స్యసి పుష్కులమ్. 10.34 
-* 
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నుణీళశు : రామా! నీవు కోపింతువేని సమ_స్తలోకములను నీ బాణాగ్నిచే దహింప 

గలవు. సరే! వాలి బలమును గురించి చెప్పుచున్నాను. శ్రద్దగా వినుము. 

వాలి సూర్యోదయమునకు ముందే నాలుగు సము[దములను చుట్టివచ్చును. 

గొప్ప పర్వత శిఖరములను బంతివలె చెకి. ఎగురవేసి పట్టుకొనగలడు. ఎంత పెద్ద 

వృతమునై_నను చేతులతో విరువగలడు. దుందుభి అను రాతను డొకడు మహిషాకారు 

డుండినాడు. అతనికి వేయి వనుగుల బల ముండినది, దుందుభి యుద్ద |పియుడు 

ఒకానొకనాడు దుంధుఖి సము[దునిమీదికి యుద్దమునకు బయలుదేరినాడు. సము|దుడు 

“దుందుభీ ! నీతో నేను యుద్దము చేయలేను. హిమవంతుడై నచో నీతో సమానముగా 

యుద్దము చేయగలడు” అన్నాడు. సమ్ముదుడు భయపడిపోయినా డని ఊహించి 

దుందుభి. శరవేగమున హిమవంతుని దరిసి యుద్దము కోరినాడు. హిమవంతుడు 

“దుందుఖీ ! నన్నేల బాధించెదవు * యుద్ద మన్న నేమియో 'తెలియనివాడను. ఇది 

సాధువులు తపస్సు చెయు (పదెళము” అని చెప్పినాడు. దుందుభి కోపించి “నీ వేమో 

శక్తి చాలక యో, భయమువలననో యుద్దమునకు పూనుకొనుటలేదు. మరి నాతో 

యుద్దమాడు వాని నైన చెప్పుము” అని అడిగినాడు. హిమవంతుడు “దుందుఖీ ! 

వాంరరాశైన వాలి నీకు సాటివచ్చు వీరుడు. నీ.వతనితో యుద్దము చేయుము” 

అని చెప్పినాడు. 

ఆ మాటనుబట్టి దుందుభి కిష్కింధకు వచ్చి వాలిని యుద్దమునకు పిలిచినాడు. 

ఇం|దుడు (వనాదించిన కాంచనమాలను ధరించి వాలి యుద్దమునకు వెడలి వచ్చినాడు. 

ఇద్దరికి ఘోర యుద్దము జరిగినది తుదకు వాలి దుందుఖిని పట్టి _పె కెత్తి నేలమీదికి 

బలముగా విసరికొట్టినాడు. దానితో దుందుభి హతు డై_నాడు. దుందుభి క శబరమును 

వాలి తన చేతులతో ఎత్తి విసరిచేయగా, అది ఒక యోజనదూరము పోయి పడినది. 

దుందుభి నోటినుండి కారుచుండిన ర క్షవిందువులు గాలికి కొట్టుకొనిపోయి మత౦ంగాళ 

మములో పడినవి. ఆశమమున రక్తము పడుటచూచి మతంగ మహాముని! కోపము 

కలిగినది. ఆయన వెలుపలికి వచ్చి చూడగా దుందుభి కశేబరము కానవచ్చినది. 

ఇదంతయు వాలి చేసినపనీ యని మహర్షి |గహించి వాలిని శపించినాడు. “ఈ వనము 

నకు యోజనదూరములో ఎక్కుడగాని వాలి అడుగు పెట్టిన యెడల తప్పక మరణింప 

గలడు. వాలికి సంబంధించినవా రవరుగాని ఇకమీద ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఒక్క-దినము 

గడువిచ్చుచున్నాను. అందరును 'వెళ్లిపోవలయును. ేపు ఇక్కడ ఎవ్వరై నను 
ఉందురేని జాయి కాగలరు” ఆని శపించినాడు, 
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ఈ సంగతి వాలి శెలిసికొని మునిచెంతకు వచ్చి [పార్టించినాడు. మతంగ మవో 

ముని వాలివై పు చూు'డకయే ఆ|శమములోనికి వెళ్ళినాడు. శాపవాతుడై వాలి 

ఆశమమునుండి మరలినాడు. 

ఆ భయమువలన నే ఇప్పుడుకూడ ఇక్కడికి రాజాలక యున్నాడు. కావున 

నేనిక్కడ చేరి ఇంకను (బతికియున్నాను. 

ఇదిగో చూడుము. ఆ దుందుఖి కశేబరము ఇచ్చటనే యున్నది. రామా ! వాలి 

అట్ట బలశాలి. అతని బలమునుగూర్సి మరొక్క. విషయము చెప్పచున్నాను వినుము. 

అవిగో ! సప్త నాలవృవము లున్నవి చూచితివా! వాలిబాణము ఒక వృతమును 

భేదించి పోగలదు. వాలిబలము అట్టిది. వాలిని వధించుట సులభముకాదు. 

అక్షృణుడు :- సుుగివా ! రాముని (పభావమును గురించి నీకు నమ్మకము కలుగుటకు 

రాము డిప్పు డేమి చేయవలయునో చెప్పుము. 

నృణీళుడు : రాముడు బాణమును ప్రయోగించి ఒక సాలవృతమును శేదించుః 
యొకటి; దుందుఖి కాయమును కాలితో ఎ త్తి ఎనిమిదివందల చేతుల దూరము. 

విసరుట యొకటి. వీనిని కావించిన యొడల చాలును. 

(రామునితో) రామ/పభూ ! వాలిని తలచుకొని భయపడుచున్నాను. వాన్ 

కృత్య ములను సరించి దిగులొందియున్నాను. వాలి బలము కన్నులార చూచి 

యున్నాను. యుద్దమున నీ పరాక్రమమును నేను చూడలేదుగనుక శంకించుచున్నాను. 

నా భయము ననునరించి చెప్పినమాట లేగాని నిన్ను భయ వె పెట్టటకుగాని అవమాని [చః 

టకుగాని చెప్పుటలేదునుమూ ! నీ ఆకారమే నీ అపారశ కిని సూచించుచున్నది. 

సఖ ల్యహాం త్వాం తులయే నావమనే న భీషయే 

కవ్యైభి సన ఫీమెస్తు కాతర్యం జనితం మమ. 11.80 
వావి ఈ 

టూ 

కామం రోఘవ తే వాణీ (ప్రమాణం ధైర్య మాకృతిః 

సూచయంతి పరం తేజో భస్మచ్చన్నమివానలమ్. 11=ర5! 

రాముడు : (నవ్వుచు) నుగీవా | నా పరాక్రమమును నీవు విశ్వసించునట్లు ఇప్పుజే 

చేసెదను. చూడుము. : 

ఈ మాటచెప్పి (శ్రీరాముడు దుందుఖి క శేబరమును తన. కాలి (వేలితో ఎ త్తి 

నునాయా సముగా పదియోజనముల దు*రము 'వినరివేసినాడు. 



సుగ్రీవుడు వాలిని యుద్ధమునకు పిలుచుట తగ్] 

రాఘవో దుందుభేః కాయం పాదాంగు ష్టేన లీలయా 

తోలయిత్వా మహాబాహు శ్చిక్షేప దశయోజనమ్, 11.84 

నుశీభుడు : నే! వాలి విసరివేసినప్పుడు, ఈ క శేబరము తడిగా, మాంసముతో బరువుగా 

ఉండినది. ఇప్పుడేమో ఎండిపోయి శేలికగా ఉన్నది, అప్పుడు వాలి యుద్దము 
చేసి అలసియుండినాడు. ఇప్పుడు నీవు సంతోషముగా నుండి విసరినావు. కావున 
దీనినిబట్టి బలాబలములు నిర్ణయించుటకు వీలులేదు. ఒక సాలవృతమును ఒర్ 

బాణముతో దించిన యొడల చాలును. 

(శీ రాముడు ఒక బాణమును (ప్రయోగించినాడు. ఆ బాణము ఒక వృతమును 

కాదు, స్తసాలవృకములను భేదించి, పర్వతమును భేదించి, భూమిలో (పవేశించి, 
భూమిని భదించుకొనివచ్చి (శ్రీరాముని తూణీరమున యథాస్థానమున చేరినది. 

స నిసృష్టో బలవతా బాణ స్ప్వర్ల పరిష్కృత'ః 

భిత్వా సాలాన్ గిరిప్రస్టై సప్త భూమిం వివేశ హ. 12.9 

పవిషశ్చ ముహూర్తేన ధరాం భిత్వా మహోజవః ప్రవిష్టశ్చ ర్త ఏ : 
నిష్పత్యచ పున స్తూర్హం స్వస్థానే (ప్రవివేశహ, 12.4 

ఈ అద్భుత దృశ్యమును చూచి ను|గీవుడు |శీరామునికి సాష్టాంగనమస్కారము 
చేసినాడు. 

న్నుగీభుడు : రామ్మపభూ ! నా శోకము తీరిపోయినది. నీవు వాలిని ఇప్పుడే వధింపుము. 

[వేడి చల్లారకపూర్వమే పని యగుట మంచిదని కాబోలు ! | 

రాముడు * (ను|గీవుని కవుగిలించుకొని) నుగీవా ! ఇప్పుడే కిష్కింధకు బయలు దేరుదము. 

నీవు కొంచెము. ముందుగా వెళ్ళి వాలిని యుద్దమునకు పిలువుము, 

నుగ్రీవుడు వాలిని యుద్ధమునకు పిలుచుట 

అందరును కిష్కింధకు వెళ్ళి చెట్లచాటున చేరినారు. నుగీవుడ్లు గర్జించి వాలిని 
యుద్దమునకు పిలిచినాడు. వాలి వచ్చినాడు. వాలి స్నుగీవులకు  ఘఫోరయుద్దము 
జరిగినది. (శ్రీరాముడు ధనుస్సును సజ్యము చేసి బాణము వేయుటకు సిద్దముగా 
నున్నాడు. (శ్రీరాముడు వాలి సుగ్రీవులను చూచినాడు. ఇద్దరును ఒక్కలాగే ఉన్నారు. 

ఇతడు వాలి, ఇతడు స్నుగివుడు అని పోల్చుకొనలేక (శ్రీరాముడు జాణమును 
(పయోగింప నొల్లక ఊరకున్నాడు, 'సు|గీవుడు వాలిచే మర్చింపబడినాడు: న్నుగీవుని 
శరీరము ర కృసి_క్తమైనది. రాముని జాడ కనబడలేదు. చేయున చేమియులేక సు|గీవుడు 
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బుశ్యమూక మునకు పరుగుణీసినాడు. వాలి యుద్దభూమినుండి వెనుకకు మరలినాడు. 

శ్రీరాముడు లవ్మణునితొను వానుమంతునితోను కూడి సుగీవుని యొద్దకు వచ్చినాడు. 

సు|గీవుడు సిగ్గుపడి భూమిని అవలోకించుచు, దీనముగా రామునితో 

అనుచున్నాడు. 

న్యుగీళడు : రామా ! ఎంతపని చేసితివి! ని పరాక్రమమును |పదర్శించి, నన్ను పురికొల్ని 

పంపించి, వాలిచే దెబ్బలు తినిపించితివి. “ఈ కార్యము నావల్ల'కాదు” అని 

అప్పుడే చెప్పియుండిన య యొడల నేను వెళ్లక యే ఉందునుగచా ! 

[నా క్రీ చెబ్బలె నను తప్పియుండును ; 

ఆహ్వయ స్వేతి మా ముక్త్వా దర్శయిత్వా చ విక్రమమ్ 

వై రిణా ఘాతయిత్వాచకి మిడానీం త్వయా కృతమ్. 12.26 

తా మేవ వేళాం వ క్రవ్యం త్వయా రాఘవ తత్త్వతః 

వాలినం న నిహస్మీతి తతో నాహ మీతో (దజే. | 12.27 

రాముడు : సుగవా ! కోవగింపకుము. నేను బాణము (వయోగింపని కారణము వినుము. 

నీవును వాలియును ఒక్క తీరుననే ఉన్నారుగడా ! మీ ఇర్ఫురలో నాకు భేదము 

కనిపింపలేదు. నా అజ్ఞానమువలన నికు అపాయము కలిగినచో మరేమున్నది! 

నీకు అభయ మిచ్చి నేనే నిన్ను వధించిన యెడల ఆ పాపము నన్ను చుట్టు 

కొనచదా! అంతకు మించిన సోరకృత్య మె 'మొకటికలదా ! అదియును గాక, యీ 

అరణ్యమున 'నేశుగాని, లక్మణుడుగాని, సీ తగాని నీ అధీనములో నున్నాము. 

నీవేగచా మాకు. రతకుడవు ! నీకు ఆపద కలి7శేని మాగతి ఏమి ? ఈ చిక్కు 

లను తలచుకొని నేను బాణమును విడువ లేదు. నీవు మరల ఇప్పుడే యుద్దము 

నకు బయలుడేరుము. ఒక్క బాణముతో వాలిని వధింతును. భయపడకుము. 
నేకు నిన్ను పోల్చుకొనుటకు వీలుగా ఒక ఆనవాలును ధరింపుము, అంతే. 

లక్షణా ! వుష్పభరితమైన గజవువ్వలతను కొనివచ్చి న్నుగీవృని [గీవము నలం 
కరింపుము., 

లక్ష్మణుడు గజపుష్పుమాలను తెచ్చి ను|గీవుని కంఠము నలంకరించినాడు. 

అందరు కిష్కింధకు బయలుదేరినారు. 



సుగ్రీవుడు వాలితో యుద్ధమాడుటకు రెండవమారు పోవుట 9598 

స్నుగివుడు వాలితో "యుద్ధమాడుటకు, రెండవమారు పోవుట 

సు గివుడు, లవ్మణుడు ముందు నడచుచున్నారు. తరువాత రాముడు, రాముని 

"వెనుక న్ను గివుని మంతులు మార్గమునందలి వనసౌందర్యమును తిలకించుచు, మాట 

లాడుకొనుచు వెళ్లుచున్నారు. చెట్లు దట్టముగా నున్న ఒక [పదేళమునుచూచి దాని 

విషయము చెప్పు మని [శీరాముడు ను|గీవుని అడిగినాడు. 

న్యుగీవుడు : రామా! ఇది స్వస్తజను లని (పసిద్దిగాంచిన మునుల ఆశ్రమము. ఏడు రాత్రుల 

కొక మారు వాయు భతణము 'మా[త్రము చేయుచు ఆ మవానీయులు వడు 

వందల నంవత్సరములు తపస్సుచేసి శరీరములతో స్వర్గమున కరిగినారు. ఈ ఆశ 

మమునకు మహో పభావ మున్నది. ఎవ్వరుగాని అందులో ప్రవేశించుటకు వీలులేదు. 
మృగములుగాని వతులుగాని అశమములోనికి వెళ్ళిన యెడల మరల వెలుపలకు 

వచ్చుట యుండదు. ఆశమమున ఎల్లప్పుడు మంచి సంగీతము వినబడుచుండును. 

[శెతాగ్నులు సర్వదా వెలుగుచుండును. 

రామా! నీవును లత్మణుడును కృతాంజలులై ఆ మహార్షుల నుద్దేశించి నమస్కా 

రము గావింపుడు. అట్లు చేసినవారికి శరీరములలో ఎట్టి బాధయును' ఉండదు. 

ను|గీవుడు చెప్పినట్టు రామలక్ష్మణులు నమస్కారము చేసినారు. అందరు ఉత్సా 

పాముగా నడచి కిష్కింధ చేరి అందరు చట్లచాటున ఉన్నారు. 

సర్వే తే. త్వరితం గత్వా కిష్కి.౦ధాం వాలిపాలితామ్ 

b వృక్షై రాత్మాన మావృత్య వ్యతిష్టన్ గహనే వనే. 14.1 

న్యు : రామ(పభూ ! కిష్కింధకు వచ్చితిమి. నీవు నీ (ప్రతిజ్ఞను వమరచిపోక వాలిని 

వధింపుము. 

ప్రతిజ్ఞా యా త్వయా వీర కృతా వాలినధే పురా 

సఫలాం తాం కురు క్షిప్రం లతాం కాల్ల ఇవాగతః. 14.6 

రాముడు : సుగీవా! నీకు గజపుష్పమాల చిహ్న మున్నది గనుక ఇప్పుడు చిక్కేమియు 
లేదు. వాలిని ఒక్క చాణమున కడశేర్తును. ఎంతో కష్టములో నున్నప్పుడు 

కూడ నే "నెన్నడు అబద్దమాడి ఎరుగను. ఇకమీదకూడ ఆడను. నా (పతిజ్హ 

తప్పక పాలింతును. సంచేవాము వలదు. 

అనృత ౦ నో క్ర పూర్ణం మే వీర కృచ్చే9పి తిష్టతా 

. ధర్మలోభపరీతేన నచ వక్ష్యే కధంచన. . 14.14 
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సుగీవా! వాలిని యుద్దమునకు పిలువుము. 

ను|గీవుడు గర్జించి వాలిని యుద్దమునకు పిలిచినాడు. నుగీవుని గర్జన శబ్దమును 

వాలి విన్నాడు. వాలి ముఖము రోషా'వేశమున ఎజ్జబారినది. రాహు గన్తుడై. న సూర్యుని 

వలె కాంతి విహినుడై వాలి యుద్దమునకు బయలు చేరినాడు. 

తార్ ; (వాలిని కవుగిలించుకొని) నాథా! కోపమును విడువుము. యుద్దము "రేవు చేయ 

వచ్చును. నీ విప్పుడు బయలుదేరుట నా కిష్టములేదు. నా (పార్థన నంగీకగింపుము. 
ఇంతకు ముందే నీచే తాడితుడైన సు గీవుడు మరల వచ్చుటకు కారణ మేమి? 

సు[గీవుని ఆటోపమునకును అతని గర్భనమునకును గొప్ప కారణ ముండును. 

అతనికి మంచి సవోయ సంపద లభించియుండును. సు గీవుడు తెలివిగల వాడు. 

సహాయము చేయవచ్చినవాని పరాక్రమమును చక్కగా పరీకించి తోడితెచ్చు 
కొనియుండును. ఇది కేవలము అనుమానమును బటి ట్టి చెప్పుచున్నమాట కాదు. 
మన అంగదుడు చబారులవలన తెలిసికొని చెప్పినమాట. అ యోధ్య రాజ 

కుమారులు రామలకుణులు సు[గీవునికి సహాయులుగా వచ్చియున్నా రు. 

రాముడు |పఖ్యాత వీరుడు. సాధువులకు ఉనికిపట్టు. అశితులకు పరమగతి. 

ఆర్తులకు ఆశయ వృవము. కీర్తి అతనియందే నెలకొనియున్నది. 
నివాసవృక్ష స్పాధూనా మాపన్నానాం పరాగతిః 

ఆరానాం సం|శ్రయశైె వ యశస తే ఎక్ భాజనమ్, 15.19 

(శ్రీరాముడు జ్ఞూనవిజ్ఞూన సంపన్ను డు- గుణవంతుడు- -మహో|పభావుడు, యుద్ద 

మున దుర్దయుడు. అట్టి రామునితో విరోధము వలదు. హితకరమెన నామాట వినుము 
ఈ సమయమున నీ తమ్ముడు ని.కంశు బలవంతుడుగా నున్నాడు. నీవు నుగీవుని పిలి 
పించుకొని అతనికి యౌవరాజ్య పట్టాభి ఇషకము చేయుము. రామ సుగీవులతో 

స్నేహము చెసికొనుట మనకు మేలు. ఎశ్లునను సుగీవుడు నీ తమ్ముడే కదా ! అక్కడ ' 
ఉన్నను ఇక్కడ ఉన్నను భేద మేమున్నది ? | ? సు.గీవునికంశు కావలసిన బంధువు మరొక్క 

డున్నాడా! కావున నీవు సు|గీవుని పిలిపించి సత్కరించి నీకు రెండవొవాసిగా చేసి 

కొనుము. తమ్మునితో స్నేహము చేసికొనుటకన్న- నీ కిప్పుడు వేరుగతి లేదు. నేను 
వేడుకొని చెప్పుచున్నాను. నా మాట వినుము. రామ సు[గివులతో విరోధము వలదు. 

యౌవరాజ్యేన సుగ్రీవం తూర్గం సా ధ్వభిషేచయ 

విగ్రహం మా కృథా వీర (భాత్రా రాజన్ బలీయసా. 15.28 

అహం హి తే క్షమం మన్యే కేన రామేణ సౌహృదమ్ 

సుగీవేణ చ సంప్రీతిం వై వర ముత్సజ్య దూరతః, 15-24 



వాలి సుగ్రీవుల యుద్ధము = వాలి మరణము 855 

లాలనీయో హి తే భాతా యవీయా నేష వానరః 

త|త వా సన్నిహస్తోవా సర్వథా బంధు రేన తే. 15.25 

(భ్రాతు స్పాహృద మాలంబ నాన్యా గతి రిహో స్తీ తే. 15.28 

వాలి: తారా! శతువు సింవాగర్ణన మొనర్చి యుద్దమునకు పిలువగా వీరుడు సహించి 

ఊరకుండగలడా ! దానికన్న మరణమే మేలు. నేనిప్పుడే ను|గీవుని హీన 

[గవునిగా నొనరింతును. రాముని తలచుకొని నీ వెంతమా[తము దిగులు పెట్టు 

కొనవలదు. రాముడు ధర్మజ్జుడు. నన్ను వధించి పాప మొనర్చునా! = 

ధర్మజ్ఞశ్చ కృత జ్ఞశ్చ కథం పాపం కరిష్యతి. 16.5 

తారా! నాయందలి (పెతిచే నీవు పలుకుచున్నావు. నీ విక నిలువుము. నన్ను 

గూర్చి దిగులు పడకుము. నే నిప్పుడే పోయి ఆ నుగీవుని సంగతి యమియో చూశెదను. 

నేను న్నుగీవుని వధింపను. వాని దర్పమును మా(తము అణచెదను. అంతె. 

పాపము! ఈ మాటలకు మారాడలేక, తార వాలిని కవుగిలించుకొని నెమ్మ 

దిగా దుఃఖించుచు వాలికి | పదకిణము చేసి, మంగళాచరణములు గావించి థోకముతోనే 

అంతఃపురము [వవశించినది. 

వాలి యుద్దమునకు వెడలి ను, గీవు డుండిన స్థలము చేరినాడు. 

వాలి నుగ్రీవుల యుద్ధము - వాలి మరణము 

వాలి ను|గీవులకు ఘోర యుద్దము జరిగినది. వృతములతో, పిడికిళ్లతో జిగీషచే 

విజృంభించి మర్చించుకొన్నారు. ను|గీవుని బలము తీణింపగా అన్న యాటోపమునకు 

తాళ లేక సు|గీవుడు రాముని సాయ మాశించి మాటిమాటికి దిక్కులు చూచుచున్నాడు. 

హీయమాన మథోఒ౭పళ్య త్సుగ్రీవం వాన రేశ్వరమ్ 
పీకమాణం దిశ శైవ రాఘవ స్ప ముహుర్ముహుః, 16.8! 

. శ్రీరాముడు న్యుగీవుని దీనావస్థను గమనించి వాలి వక్షస్థలమున బాణమును 

చేసినాడు. వాలి నేలమీద కూలినాడు. ఇందు డిచ్చిన కాంచనమాల (ప్రభావమున అతని 

శరీరమునుండి [పాణములుగాని తేజస్సుగాని తొలగలేను. కాని, రామజాణహాతుడై న 
వాలికి ఉత్తమగతియే లభించినది. 

త దస్త్రం తస్య వీరస్య స్వర్గమార్గ్రభావనమ్ 
రామబాణాసనక్షి ప మావహ త్పరమాం గతిమ్. 17.8 

(శ్రీరాముడు లవ్మణ సహితుడై వాలిని నమీపించినాడు. 



356 కిష్కి ౦థాకాండము 

వాలి (శ్రీరాముని నిందించుట - రాముని (ప్రత్యు తరము 

వాలి: రామా! నీవు గొప్ప కులమున జన్నించితివి, పరా[క్రమవంతుడవు, మంచివాడ 

వని "వేరుపడి యున్నావు. నేను ఇతరునితో యుద్దము చేయుచుండగా నామీద 

బాణము |పయోగించి నన్ను వధించితివి కదా! దీనివలన నీ కేమి లాభ 
మొరిగినది చెప్పుము. 

త్వం నరాధిప తే: పుత్రః (పథిత & ప్రియదర్శనః 

కులీన స్ప త్త ఏసంపన్న 'సేజస్వీ చరితవ్రత ౪ 17.14 

పరాజ్ముఖ వధం కృత్వా కోనుప్రా ప్ప స్వయా గుణః 17.15 

నీవంటి దయామయుడు, ధర్మజ్ఞుడు లేడని నీ వ్వర్తనమును సమ_స్త జనులును 
'కీర్తించుచున్నారే! దమశమాది గుణములు, అపరాధులను దండించుట ఇప్ కదా 
రాజుల ధర్మము | 

[ఈ మాటలోనే, అపరాధ మొనర్చిన వాలిని దండించుట తప్పుకాదని వాలియే 
చెప్పుచున్నాడు. | శ్రీరాముడు “రాజు అనికూడ ఒప్పుకున్నాడు. 

దమ శ్శమః క్షమా ధర్మో ధృతి స్పత్యం పరాక్రమః 

పార్థివానాం గుణా రాజన్ దండళ్చాఒప్యపరాధిషు. 17.17 

తార ఎంత చెప్పినను చెవినిబెట్టక నీ గుణములను, నీ కులమును స్మరించి 
' స్యుగీవునివైకి వచ్చితిని. నీవు గడ్డితో కప్పబడిన కూప,మని |గహింపలేకపోయితిని. 

తృణై: కూప మివాఒవృతమ్. | 17.20 

రామా! నీ ధర్మ వేషమును చూచి మోనపోయితిని, . నీ దేశమునకుగాని, . నీకు 
గాని నే నేడేని అవ కార 'మొనర్సితినా ? నీతో యుద్ద మాడ వచ్చితినా ?. నేను వానరు 

డను. నీవు నరుడవు. వై రమునకు భూమి, సువర్ణము, వెండి: కారణము లందురు. అట్టి 
వె. రకారణములు మన శేవియును లేవు గదా [" నీవ "కేవల ధనున్సునే ఆశ్రయించి సీ 
ఇష్టము వచ్చినవానిని వధించువాడవుగా నున్నావు. నీకు ధర్మబుద్ది కొంచెమైనను 
తేరు. ఇట్టి తప్పుపని చేసి నలుగురు వెద్దల యెదుట సమాధాన మేమి చెప్పగలవు ? నా 
మాంసముగాని యెొముకలుగాని మీకు పనికిరావు. నా చర్మము సై తము మీవంటి 
వారికి పనికిరాదు గదా! నన్నేల వధించితివి! నీవంటి పాపి మవహాత్ముడై. న దశరథునికి 
ఎట్టు జన్మించినాడు ! | 

భరో నె వైకృతికః ఠ్లుద్రో మిథ్యా ప్ర శ్రిత మానసః. 

కథం దశరథేన త్వం జాతః పాపో మహాత్మనా. 17.41 



వాలి శ్రీరాముని నిందించుట ౨ రాముని (ప్రత్యు తరము 857 

నిరపరాధులై న నావంటి వారిమీద నీ పరాక్రమమును [పదర్శించితివేగాని, నీ 
వ రం గెంవిజాలక యున్నావు. నీవు నా కంటబడి యుందు / 

ములు విడిచి యమునిశచెంత నుండియుందువు. పానముచేసి 

వానినీ |కూరసర్శము కరచునట్లు నివు నన్ను వధించితివి, 

స౭0 నిహతో మయా. 17.45 
అలాల తాం 

థం 

చనుపః పన్నగే నేవ నరః పానవళం గతః. 17.46 చి య 

న్యగవుని వతికొరకు నన్ను వధించితివి. కాని నాతో ఒక్కమాట మా[తము 
చెప్పియుందువెని, ఒక్క దినములో సీతాదేవిని తెచ్చి నీతో చేర్చియుందును. 
రావణుని వధించి సీళాబేవిని నీకు సమర్పించియుండనా ! 

నేను మరణించినపిదవ సు|గీన్ల నికి రాజ్యము సం|క్రమించుట న్యాయమే, కాని 

నన్ను వధించుటమా[తము న్యాయముకాదు. నా మాటల "కమెన సమాధానము 

దేని చెప్పుము. 

గెముడు = వాలీ ! ధర్మమన నేమో, అర్థమన నేమో, కామమన నేమో, సదాచార మన 
ఎట్టిదో 'తెలిసికొనకయే నీవు నీ అజ్ఞానమువలన నన్ను నిందించుచున్నావు. రు ౬ 

ధర్మ మరంచ కామంచ సమయం చాపి లౌకికమ్ 

అవిజాయ కథం బాల్యా న్మా మిహాఒద్య విగర్శ సే. 18.4 
Sy లా 

నీకు స్వయముగా తెలియకపోయినను శెలిసిన వారిని అడిగి తెలిసికొన్న వాడవు 
కావు. కేవల వానర చాపల్యమున మాటలాడితివి. 

మృగములు, పతులు, మానవులు గల ఈ భూమండల మంతయు ఇవ్వాకులది. 

దానిని ధర్మాత్ముడైన భరతుడు పాలించుచున్నాడు. మేమును, ఇతర ర*జులమును 
ధర్మ్శవృద్ధికొరకు సంచరించుచున్నాము. ధర్మము తప్పినవాడు శిక ననుభవింపవలయును. 
మేము భరతుని ఆజ్ఞ ననుసరించి దోషులను యథావిధి శికించుచున్నాము, 

తే వయం ధర్మవిభ్రష్టాన్ స్వధర్మే పరమే స్థితాః 

.. భరతాజ్ఞాం పురస్కృత్య నిగృహ్టీమో యథావిధి. 18.11 

నీవు ధర్మమును. అతిక్రమించితివి. తమ్ముడు కొడుకువంటివాడు కచా ! ధర్మ 
సూత్ముములను (గ్రహించుట సులభము కాదు. హృదయమునం దుండు ఆత్మకుగాని ఈ 

మూవ్మము అర్థము కాదు. 



3౧8 కషి ౦ధాకాండ ము 

ఆ క ఖే డా ట్ అర లో అల్లో ఓ 

సూక్ష్మ పరమదుర్ జేయ సతాం ధర్మః ప్రవంగమ 

హ్నదిస సృరంభూతానా మాత్యా వెవ సుభాజ శుభము, [1రీఎ 10 
వ్ యు cw భ్ 

క్యా విలా నశ లాడ న oan యె తు కం. లల ఆల Gs 
వివెక చపల వానరుడవి. బాలమునుడియు వానరుల నడువు అంటరు 

౮ వాం తం లత రా గ్ శ్ బుడి ఏమి యల 
వాడక. హటు'గుడివాడు పటు; గుడివానితి ఆలొచించునని ఏమి కానబడును ! సా 

క. ౬ 6. ఆ 
4 - pe ల వె జీ అ a క ఎ వాలా లా అడ రొ జ 

నిన్ను వధించిన శా రణమును పిమము, నివు శేవల కామమును ఆశయించి, నికు 

నార్ భో “అన లో ళ్ అద్య రారారా, ఒం స ఆలో (1 "నే ణి లో ఇ |! 

కోడలయువంరేదె న తమునిభారంను అపవారించతెషు. ఇంక న్న గొప్పు రము కలదా: 

వవ ఇ డాబ దొ ఇ రకాలా క వ... వ =. Fu My 

ని వరునకు సా మె ని DAN వధించుట ఇచి ఆ పాపమునకు కొ? రి) తపం విధిం- ; J 
ద 

స్ ఆ అర కం లు గ A 
డొరసీం భగినీం వాపి భారాసం వా పానుజన యః 

కలో స 

Fn ba) 

ఇ నా టం” ON జ ఓ కశ ~ ఇ శా ళో జ ౧ 

కచాక నర కాడా తస చండొ అవ సః 18.22 
po] ఉక (an 

రచ అన ఇ వంట. రావె ౮ ఆజ రాదిక ౪ - ౬ 

నాకును నం మై నికిని “ర హా ము, నాకును oe వ్ర! odo గరి ప 1 

(a 

భరీ వ దన వా వాం చడం ఏం Re కర గర అగా, .” ౬ 

వుటెపి. నిము వతు నని వానరుల యెకుట |పంబ్ల చటం. నా |ఎఐటుస్తిగు 6 రీ 

అ జి ల్ చా _ oN “mm 2 ఇ నన ల. ఇ, ఇ (ఈ 

వలయునునదా 1! _ ఎటు చూచినను, నిన్ను వధించుట ధర్గ్మయుక్తమ యున్నది 

లాబ్ 2 

అందు అధర మెమియును లదు 

నరా ధర ఇతేవ ;చషహః నవ ని|గహాః 18.29 ్ష me) వే శి ఉని 

అబ ఇద్ర తొ శబరి ౦ య 

నీవు చక్కగా ఆలోచింతువేని నేను చేసినది తప్పు కాదని నీకే బధయగును. 

ధర్మ ₹ శాస్త్రవేత్త త్తలు చెప్పిన మాట వినుము. “తప్పు చేసినవారు రాజదండనము ననుభ 

వింశుశేని బారు నిర్జలు లి సార్లమునకు నకు పొగలరు. రాజు అపరాధిని దండింవక విడుచు 

చేని ఆ నేరము వలన కలిగిన పాపను రాజు నాపాదించును. అని చెప్పబడియున్నది. 

ఈ నీతి ననుసరించి మా పూర్వుడైన నూొంధాత ఒక శ్రమణునికి శిక్ష. విధించి. 

యున్నాడు. ఇంకను ఎందరో మహానీయులు ఇట్లు గావించియున్నారు. పాపమునకు 

శిక్ష విధించి |పొయళశ్చి_త్తము చేసిన యెడల, పాపనినాశన మగును. అపరాధియు, [ప్రభువు 

ఉభయులును కేమపడుదురు. యుకాయు కృముల నాలోచించియె నిన్ను వధించి 

యున్నానుగాని నా ఇచ్చవచ్చినట్లు చేసిన వని కాదు. 

యు క్తియు కృముగా నున్న మరియొక కారణమును కూడ వినుము, అడవి 

మృగములను వలలు వేసి మాటుననుండి పాశములతో బంధించి రాజులు వేటాడుట 

వినియున్నావుగదా ! అశ్లై వానరుడవైన నిన్ను వేటాడి వధించితిని. నీతో యుద్దమాడ 

వలసిన పనిలేదు. వేటాడుటయే చాలును. అదియే యుద్దము. 

తస్మా త్యం నిహతో యుద్ధ మయా బాణేన వానర 

అయుధ్య నృతియుధ్య న్వా యస్మా చృ్భాఖామృగో హ్యాసి, Mob: 



తార యుద్ధభూమికి వచ్చుట 859 

దేవతలే మనుష్యురూసమున రాజులై, ధర్మమును రకింపుచు, భూమియందు 

గం చరించుచుందురు గావున రాజులను ఆకేసింపరాదు. 

ఈ నీతిచాక్యములను విన్న వొలికి కనువిప్పు కలిగినది. తా నొనర్చిన అపరా 

ధము మనస్సునకు వచ్చి (శ్రీరాముడు తనకు విధించిన దండన న్యాయసమ్మత మని 
(గ్రహించి తన అజ్ఞానమువలన రాముని నిందించినందుకు పరితపించినాడు. 

వాలి: రామా! నీవు చెప్పినదే సరిమైనమాట. అందులో నందేహములేదు. నా అజ్ఞా 

నమువలన ఎంతో నిష్టురముగా మాటాలాడి తప్పుచేసితిని. నన్ను కమింపుము. 

య దయు క్తం మయా పూర్వం (ప్రమాదా దుక్ర మ(పియమ్ 

తత్రాపి ఖలు మే దోషం కర్తుం నార్హసి రాఘవ. 18.48 

రామా! నన్నుగూర్చిగాని, తారను గూర్చిగాని నా కేమేయు చింతలేదు. 

నా కుమారుడు అంగదుని గుజించి మా|తము విచారముగా నున్నది. అంగదునిపె 

నా కెంతో (పతి. ఏక పు|తుడు; పసివాడు. నా మరణమువలన అంగదుడు దిగులుపడ 

గలడు. నీవు వానిని ర&ంపవలయును. భరతుని యందును, 'లకణుని యందును ఎంత 

ప్రీతి నెరపుచున్నావో అంగదుని యందును, సుగ్రీవుని యందును అట్టి _పేమనే చూపుము. 

నా దోషమునుబట్టి సు గివుడు తారను అవమానించును కాబోలు! అట్లు జరుగ 

కుండ చూడవలయును. ఇదియే నా (పార్థన, 

రాముడు : వాలీ! నీవేమియు పరితాపపడకుము. నీవు నిన్నుగురించిగాని, మమ్ములను 

గూర్చి గాని చింతపడకుము. నీవు నాచే శిక్ష ననుభవించితివి గనుక నీ పాపము 

నశించినది. నీవు బాధవడకుము. నేనుగాని సుగివుడుగాని అంగదుని వుత 

వాత్సల్యముతో చూడగలము. అంగదునిగూర్చి దిగులుపడకుము. 

తార యుద్ధభూమికి వచ్చుట 

వాలికి వాటిల్లిన ఆపదనుగూర్చి విని తార అంగదునితోకూడ అంతఃపురము 

నుండి బయలుబేరినది. రామ బాణమునకు భయపడి వానరు లందరు తారచెంతకు 

పరుగెత్తుకొని వచ్చినారు. 

తాళ: వానరులారా! మీ రిట్లు వరుగులిడుచున్నా రేల! రాజ్య -కాంతవలన సు|గీవుడు 

అన్నను చంపించినాడు. చాలి మీ (వభువుకదా! |పభువును విడిచి పారి 

పోవుట తగునా! 



360 కిష్కి ౦ధఢధాకొండము 

వానోడలు : వాలి వాతుడై నాడు; కాని నీ కుమారుడు (ఒతికియున్నాడుగదా! నివు 
(వ 

లు = “7 న జం న. 

అంగదుని రతీ ౨చుకొనక ఇప్పుడు యుద్ద భూమికి పోవసల ! వెనుకకు మరలువుః 

నగర చ్యారములను భ|దపరచుక్" రుము. జం గదునికి పటా ధి ఇఒకము జరిపింహుము, 
లు 

అంగదుడు రాజై నచో వానరు ల 

అ అ a నీ వట్లు చేయుటకు సమ్మతింపవేని కిష్కింధను వదలి దూ 

వాలీవలన అపకారము వొందినవారు, ను,గ౧ిన్వని అనుచరులు అకడ అసకు 

brs దాలు డ్రా ॥? వూ ఒం oo రా. 
లున్నారు. వారు నీ కేదేని అపాయము గావింవగలరు. నవు నిన్ను ని కు"రారుగ 

రతి.ంచుకొనుము. 

గ 

తార * వానరులారా ! ఏమిటి మీ మాటలు! మహానీయుడెన అటువంటి ఫర సే 

గా ఇ క + ॥ న్ని సనా. 

న్, ట్టుక్ న ను! నాకు కుమారుసితొ రాని JRC స గాడు మరి. రంప 
డి 

నా శరీరముతో "స తము నారు. వనసికదు, 

పు త్రె9 ౪ మమ కిం కారం౦ కిం రాష్వన కి దారిన 
అలవి an ౪ 6 

కపిసింహే మహాభాగే తస్మిన్ భ రరి నశ్యతి, 19.18 
అ చో 

నవ ” వ” శో అన్ని హలా నా శ 

సను నా జర  వూదములస అ్మళయించిదను. 

ర 
హతుడ వడియున్న భర్తను చూచినది. , ధనుస్సు నూని నిల్వజడియు3డన రాముని 

చూచినది, లక్మణుని సు! గగ నీకూడ చూచి అందరను దాటుకొని వాలిని మపి దిన 

అంగదుడు తార వెంబడి వచ్చినాడు. 

తార వ నాథా! నీవ నాతో పలుకవేమి ? ఈఖామియే నీకు పియురా లై నది. కావున 

నీవు భూమిని కన్నగిలించుకొని యున్నావు. 

ఆహో! నా హృదయ ఎతుము ఎంత స్థిర మైనది ! ఇట్ట థ్లోకము సంభవించినను పగిలి 

ఖండ ఖండములు కాలేదే ' 

నాథా! ను గెవుని భార్యను అపహాకించి ఆతని తరుమగొట్టినందు కే నీ క్రి దుస్థితి 

కలిగినది. నేను ఎంతనూర మో ,(పార్టించితినిగదా ! నా మాటను |త్రోసిపుచ్చి వచ్చితివి. 

నాశెట్టి దుర్గతి పట్టినది ! పరమ కోవనుడై న సు గీవుని చెం అంగదుడు సుఖముగా 

నుండగలడా ! 

అంగదా!నీ తండి నిప్పుడే కన్నులార చూడుము. ఇక మనకు కనిపింపడు. 

నాథా ! రాముడు నిన్ను వధించి ను గీవుని బుణము తీర్చుకొన్నాడు. నుగీవా! 

నీ కోరిక తీరినది. మీ అన్న వాతుడై నాడు. నీవు ఈ రాజ్యమును, నీ భార్యను, పొంది 

సుఖముగా నుండుము. 
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నాథా! నీ భార్యలను, నీ |ప్రియపుత్రుని విడిచి వెళ్లుచుంటివా ! నే నేమైన నీకు 
అ[పియ మొనర్చి యుందునేని నన్ను తమింపుము. 

తార అనేక విధములుగా దుఃఖించుచు భరతో మరణించుట యే. మేలని నిశ్చ 

యించుకోని [పాయోపవేశము చేయ నుద్దేశించి భర్త (పక్కన పడిపోయినది. 
నను = 

నా. 

వొావుమంతుడు : (తారను ఊరడించుచు) , (పతి. (పాణియు కర్మఫలము ననుభవింప 

వలయును. తన్ను గూర్చి తాను దుఃఖంవవలసియుండగా మరియొక్కంరిని 

గురించి దుఃఖంచుటలో అర్థములేదు. చేవాములు నీటిబుడగలవంటివి. 

శోచ్యా శోచసి కం శోచ్యం దీనం దీనాఒనుకంపవసే 

క్రస్య కో వానుళోచ్యో స్తి దేహేఒస్మి న్చుద్చుదోప మే. 21.8 

నీ కుమారుడు అంగదు డున్నాడు - ఆతని హితమును గూర్చి ఆలోచింపుము. 

తారా! నీవు పండితురాలవు. భూతముల రాకపోకలను గురించి తెలిసినదానవు. 

మరణించిన వాలికి వది మేలో చానిని చేయవలయునుగాని ఇట్లు దుఃఖంచుటవలన 

లాభ మేమి? గొప్పగా (బతికిన వాలి స్వర్గమునకు వెళ్లగలడు. నీవు వాలిని గూర్చి 

దుఃఖంచుట సరికాదు. వానరు లందరకు ఇప్పుడు నీవే నాథురాలవు. నీ సహాయముతో 

అంగదుడు. వానర రాజ్యమును పాలింపగలడు. 

పుతుని కన్న ఫలమును వాలికి చేకూర్చవలసియున్నది. వాలికి సంస్కారము 

చేయించి అంగదునికి పట్టాభీపేకము జరిపింపుము. సింవోసనగతు డైన పుత్రుని చూచి 

నంతనే నీకు శాంతి లభించును. 

[హనుమంతుని వాక్సాళుర్యము /గమనిరఫదగియున్నది. అంగదునికి పట్టాభిషేకము 

చేయు మనుచున్నాడు. | 

సంస్కార్యో హరిరాజళ్చ అంగదళ్ళాభిషిచ్యతామ్ 

సింహాసన గతం పుత్రం పశ్యంతీ శాంతి మేష్యసి, 21.1} 

తార: వానుమంతుడా ! అంగదుని వంటి కొడుకులు నూరుగురికంశును, వాతుడై న 

వాలి కవుగిలింతయే నాకు అధికము. వాలి విషయముగాని, అంగదుని విషయము 

గాని చూచుకోవలసినది నేనుకాదు. అన్నిటికిని వాలి వెనుకటివాడు న్నుగీవుడే 

అధికారి. అంగదునిగూర్చి నీవు చెప్పిన మాట సరికాదు. కుమారునికి హితము 

చేయవలసిన వాడు తం|[డియే కాని తల్లికాదు. నాకు మాత్రము వాలితోడి 

మరణమే తగియున్నది. 

అంగదప్రతిరూపాణాం పుత్రాణా మేకతఠ శ్శతమ్ 

'హతస్యాష్యస్య వీరస్య గాత్ర సంశ్లేషణం వరమ్. 21.18 
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న చాహం హరిరాజస్య (ప్రభవా మ్యంగదస్య వా 

పితృవ్య స్తస్య సుగ్రీవ స్పర్వకార్యే ష్వనంతరః. 21.14 

న హ్యేషా బుద్ధి రాస్టెయా హనూమ న్నంగదం (పతి 

పీతా హి దింధుః పుత్రస్య న మాతా హరిస త్రమ. 21.15 

వాలి [పాణము కొసకు వచ్చుచున్నది. ఊపిరి యాడుట తగ్గినది. నాలుగువై పు 

లను దృష్టి సారించినాడు. ను|గీవుడు అంగదుని ముందు నిలువబడియున్నాడు. 

వాలి: సుగీవా! చేను నీకు ఎంతో అపచారము చేసినాను. తెలిసి చేసినదికాదు. విధి 

నన్ను లాగి నాచే అట్లు చేయించినది. మున మిద్దరమఘు ఏక కాలమున సుఖముగా 
నుండకూడ దని ద్రైవసంకల్పము కాబోలు! చాకు మరణ మానన్న మైనది. 

నీ విప్పుడే ఈ రాజ్యమును |గహింపుము. నాకు ఒక్క కోరిక 'మా[తము కలదు. 

నీ వెక్లునను దానిని నెరవేర్పవలయును. అంగదుడు తం|డ్రిలేని బిడ్డ యగు 

_ చున్నాడు. నా [పాణము వానిమీదనే యున్నది. వానిని నీ సొంతకొడుకుగా 
- చూచుకొనుము. అంగదుడు మంచి పరా|కమశాలి. రాక్షసులను వధించుటలో 

ముందడుగు వేయగలడు. 

తార బుద్దిమంతురాలు. తార మాటలు ఎన్నడుగాని వెడచెవిని పెట్టవలదు. 
రామశకార్యమును (శద్దగా చేయుము. అట్లు చేయనిచో ధర్మమును తప్పిన 

వాడవు కాగలవు. అంతేకాదు - రాముడు నిన్ను వధింపగలడు. 

సుుగీవా ! నా కాంచనమాలను ఇప్పుడే కొనుము. ' నేను మరణింతునేని దీని 
(పభ తొలగిపోవును. 

ఈ మాటలు విని సు|గీవునికి దుఃఖము వచ్చినది. ఆ దుఃఖముతోనే కాంచన 
మాలను (గహించినాడు. 

వాలి అంగదునికి హిత వాక్యములు చెప్పుచున్నాడు, 

వారీ: నాయనా! అంగదా! దేశకాలనులను గమనింపుచు, (పియా [పియములను 

సుఖ దుఃఖములను ఓర్పుతో సహించి, ఎల్లప్పుడును ను|గీవునిమాటలో' నుండుము. 
దేశకాలౌ భజ స్వాద్య శ్షమమాణః ప్రియాపియే 

సుఖదుఃఖ సహః కాలే సుగీవ వశగో భవ, 22.20 

నావలెనే నుగీవుడుకూడ నిన్ను |చేమింపగలడు, నుగీవుని శతువులతో 
ఎప్పుడుగాని చేరనలదు. అట్టిళ[తుపలకు. సంబంధిచిన వారితో నైతము స్నేవాము 
'చేయవలదు. సర్వ కాలములందును స్వామి కార్యమును (గద్దతో చేయుచుండుము. 
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ఇం[దియ నిగవాము కలిగియుండుము. ఎవ్వరితో గాని అమితస్నేవాము ెట్టుకొన. 

వలదు - ఇట్లని స్నేవాము చేయకయే యుండవలదు. 

మాస్యాఒమి త్రై 9ర్గతం గచ్చే ర్యా శ(తుభి రరిందమ 

భర్తు రర్భపరో దాంత స్సుగ్రివవశగో భవ. =. 22-22 
న చాతి ప్రణయః కార్యః కర్తవ్యోఒప్రణయశ్చ తే 

ఉభయం హి మహా న్లోష _స్తస్మా దన్హరదృ గృవ, 22.28 

ఈ చర మోపదేశము చేసి వాలి [పాణము విడిచినాడు. 

వానరు లందరు వాలిని కీర్తించుచు విలపించినారు. 

వానదలు.* ఈ కిష్కింధ సౌభాగ్యమంతయు వాలితోనే పోయినది. వాలివంటి వీరుడు 
మరియొక్క డున్నాడా ! గోలభు డను గంధర్వునితో పదునై దు సంవత్సరములు 

అహోశరా|[త్రము అనక యుద్దము చేసి పదునారవపట వానిని వధించిన వీరా 
(గేసరుడు. వాలి (బతికియుండగా భయ మనునది ఎట్టిదో ఎరుగము. అట్టి వీరునికి 

మరణ మెట్లు కఠిగనోకదా |! 

ఇట్లు పరిపరివిధములుగా వానరులు. దుఃఖంచినారు, 

తారా విలాపము 

తార: నాథా ! నామాట వెడచెవిని బెట్టి, ఇచ్చటికి వచ్చి, ఈ కటికి నేలపై శయనించి 

యున్నావు. విధివిధాన మేకాని సు గీవునిచే నీకు మరణము కలుగుటయేమి ! 

నీచేతనే ఎందరో వాతులై. పడినచోట నీవు పడియున్నావే! నీ [పియురాలనై న 

నన్ను .అనాథను చేసితివిగచా ! తెలివిగలవాడు తన కొమారితను శూరుని కీయ. 

గూడదను మాటలో ఎంతో సత్య మున్నది. శూరుని భార్యగా నున్నందున గచా 

నాకీ వైధవ్యము [పాప్తించినది. నా గర్వము అణగినది, నేను దరి గానని దుఃఖ 
. సము[దమున మునిగినాను, పు[తు ల లెంద రున్నను, ధన ధాన్య సంపదలు పుష్క 

లముగా నున్నను పతిని గోత్ఫోయిన (స్ర్తీ శ్రీని “విధవ అని యందురుగదా 

"వతిహీనా తు యా నారీ కామం భవతు పుత్రిణీ 

ధనఢానై్య స్ఫుపూర్ణాఒపి విధవే -త్యుచ్యతే జనై ః. BI 

నీ శరీరమంతయు రకసికమై యున్నది. దేహముమీద దుమ్ముతో రక్రము 

కలిని యుండుటవలన చేతులు జారిపోవుచున్నవి. నిన్ను గాఢముగా, కవుగిలించుకొన 

జాలకున్నాను. . న్ముగీవుని. కోరిక ఫలించినది. నీ వక్షస్థలమున రొమబాణము.- నాటు 

కొని యున్నందున నిన్ను మనసార కవుగిలించుకొనుటకుకూడ . వీలులేక యున్నది. 
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ఈ మాట విని నీలుడు వాలి చేవామునుండి బాణమును వెరికినాడు. రక్తము 

(పవహించినది. తార వాలి శరీరముమీద పడి దుఃఖంచినది. తార అంగదుని చూచి 

“కుమారా! నీ తం|డి అంత్యదశను చూడుము. పాపమువలన కలిగిన విరోధము 

ఈ విధముగా పరిపూర్తి మొనది. యముని సన్నిధి కరుగుచున్న నీ తం|డికి నమస్క 

రింపుము” అని చెప్పినది. 

అంగదుడు తం|డికి నమస్కరించి, తంశడిని తలచుకొని విలపించినాడు. 

తార: నాథా! నన్ను విడిచి పోవుచుంటి వా! నీ కాంచనమాల కనబడుట ే చేమి ? 

నీ [(పాణములూ పోయినను నీ ముఖనాంతి తరుగలేదుకదా ' 

"తార దుఃఖమునకు అంతము కనబడలేదు. సు|గీవునికికూడ దుఃఖము వచ్చినది" 

ధనుస్సు చేతపట్టుకొని నిలువబడియున్న రాముని సమీపించి సుగ్రీవుడు అనుచున్నాడు' 

సుగణీళ . ళో డు: రామా! ని | పతిజ్ఞను పాలించి, వాలిని వధించి, నాకు రాజ్య|పా_్తీ పి కలిగిం 

చితివి. శాని నాకు దీనివలన సంతోష మేమియు కలుగలేదు. తార దుఃఖమును 

చూడజాలకున్నాను. అన్నను చంపించిన నన్ను చూచి లంగదుడు కూడ నన్ను 

గూర్చి గందేహాముతో నుండును. నాకు రా జ్యముతో ప పనిలేదు. ఇంతకుముందు 

అన్న చనిపోవుట మే అనిపించినది. కాని నేను చేసిన పని మంచిది కాదని ఇప్పుడు 

తెలియకచ్చినది. నా అకార్యమును తలచుకొని విచారపడుచున్నాను. నేను 

బుకమూక పర్వతముననే నివసింతును. మహాత్ముడైన వాలిని చంపించిన 
బి 

పాపోళ్ళుడను. - 

మా అన్న వేతులలో నేను ఎన్నిమారులో చిక్కితిని. కాని" ఆ "మహనీయుడు 

“నిన్ను చంపను. వెళ్ళపామ్ము” బని పంపుచుండినాడు, అట్ట ఉదారుని నేను చంపించి 

నాను. నా వంటి పాపి లోకమునం దుండడు. సొదర్యమునుగాని _ధరమునుగాని 

గు_ర్తింపక నేను కామ కోధములకు లోబడి నా కపిత్వమును. |పదర్శించితిని, సా పాపము 

నెవరు భరింపగలరు ! నేను రాజ్యము పాలించుటకు తగను. అగ్ని [పవేశము చేసెద 

ఈ వానరు లందరు, నీ ఆజ్ఞ శిరసావహించి సీతా న్వేషణము- సరు కామా 

నాకు సలవిమ్ము. 

ఈ విధముగా గు; గీవుడు విలపించుచున్నాడు. 

“తార మాటిమాటికి (శీరాముని వై వెపు చూడజొచ్చినది. వాలిని కవుగిలించుకొని 

సడియున్న తారను మంత్రులు. ఊరడించి లేపినారు. తార రాముని చూచి ఆకార 

సును బట్టి అతడే రాము డని గుర్తించి రాముని సమీపించి మాటలాడుచున్నది. 
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తార: రామా! నీవు అ్మప్రమేయుడవు. నిన్ను దరియ నెవ్వరికిని, సాధ్యముకాదు. నీవు 

జితేందియుడవు; ఛార్మికుడవు. నీ కీర్తికి మయములేదు. నీవు విచకణుడఖు. 

నీకు భూదేవి కున్నంత ఓర్పు కలదు. 

త్వ మృప్రమేయ శ్చ దురాసద శ్చ 

జితేందియ శ్చోత్తమ ధార్మిక శ్చ 

అక్షయ్యకీ ర్తి శృ విచక్షణ శ్చ 

క్షీతి కమావాన్ క్షతజోపమాక్షః, 24.81 

ఒక్క బాణమున నీవు నా భర్తను నధించితివి. ఆ బాణముచేతనే నన్ను కూడ 

వధించి సా భర్త చెంతకు చేర్పుము. నా జీవితేశ్వరుడు నన్ను జాసి స్వర్గమునందుకూడ 
నుఖముగా నుండజాలడు. సీతాదేవిని బాసి ని నెట్లు బాధపడుచుంటినో అకు నన్ను 

జాసి వాలి పరిత పించుచుండును. యౌవనమునం దున్న పురుసునికి భార్యా విరహము 

వలన ఎట్టి తాపము కలుగునో నీకు తెలియనిది కాను. "కాచ్వన, నన్ను వధించి వాలి 

యొద్దకు పంపుము. 

త్వం వేళ్ళ యావ ద్యనితా విహీనః 

(ప్రాప్నోతి దుఃఖం పురుషః కుమారః. 24.36 

నన్ను వధించినందున (స్రీ హత్యా దోసషము కలుగు నని , శంకింపపలదు, నేను 

వాలి ఆత్మను అను భావముతో నన్ను వధింపుము. నీకు (స్రీ వధ దొషము సంభ 

వింపదు. భార్యాదానము చేసిన పుణ్యముకూడ నీకు లభ్య మేగుకు. దానిని మించిన, 

దానము లేదని పెద్ద లందురు. అట్టి ఉత్తమ దానము చేయుదువేని వాలి వధవలన 

నీకు కలిగిన పాపము నళింపగలదు, 

త్వం చాపి మాం తస్య మమ (పీయస్య 

ప్రదాన్యసే ధర్మ మవేక్ష్య వీర. 

అనేన దానేన నలప్ప్యసేత్వ 

. మధర్మయోగం మమ వీర ఘాతాత్. 24.99 

రామా ! నేను వాలిని విడిచి [బితికియుండజాలను. ; 

రాయుడు : శారా! శూరుని భార్య వై యుండి ఇట్లు పలుక తగునా! (బహ్మా వధించిన 

(ప్రకారము లోకమున నుఖదుఃఖములు కలుగుచుండును,. విధిని తప్పించుటకు 

ముల్లోక ములలో ఎవరికిని సాధ్యముకాదు. నీకు సంలెషకాలము త్వరలోనే 

రాగలదు. నీ కుమారుడు అంగదుడు యువరాజు కాగలడు. 
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అయోహి లోకా విహితం విధానం 

నాతిక్రమం తే వశగాహితస్య 

ప్రీతిం పరాం (ప్రాప్స్యసి తాం తథైవ 

పుత్తస్తు త్తే (ప్రాస్స్యతి యౌవరాజ్యమ్. 24.48 

తారాంగద సు|గీవులు దుఃఖమునం దుండగా వారితో సమానముగా (శ్రీరాముడు 

కూడ దుఃఖించినాడు. 

[శ్రీరాముని గొప్ప గుణములలో ఇదియెకటి. ఒకరికి దుఃఖము కలిగినప్పుడు తాను 

గూడ వారితో సమానముగ 'దుఃఖించును. ఒకనికి సంతోవమము కలుగుట చూచి ఆసూయపడక 

వానితో సమముగా తానుకూడ సంతోమింపగలడు. | 

(శ్రీరాముడు అందరను ఊర డించుచున్నాడు. 

రాముడు : దుఃఖముతో మన మెంత పరితపించినను మరణించిన వాలికి సుఖము కలుగదు. . 

అనంతరము జరుగవలసిన కార్యమును జరిపించుటయే ఇప్పటికి తగినపని, లోక. 

మర్యాద ననుసరించి కన్నీరు విడుచుట అయినది. 

లోకమున కాలమును మించిన శక్తిలేదు. మన చేతిలో వమియునులేదు. 
కాలము నతి[కమించుటకు ఎవరికిని సాధ్యముకాదు. కాలమునకు బంధుత్వము లేదు. 

క“ణములేదు. కాలుడు స్వతంతుడేగాని ఒకనికి లోబడియుండువాడుకాడు. ధర్మార్ధ 

కామములు మనకు కాలనియోగమువలన సమకూరునపిగా పండితుడు (గహింపగలడు, 

కాలమునకు అందరము కట్టుబడవలసిన దే. 

లోకవృత్త మనుష్టేయం కృతం వో బాష్ప మోక్షణమ్. 2608 

నియతిః కారణం లోకే నియతి; కర్మ్కసాధనమ్. 

నియతి స్పర్వభూతానాం నియోగేష్విహ కారణమ్. 25.4 

న కర్తా కస్యచి త్కళ్చి న్నియోగే చాపి నేశ్వరః 

స్వభా వే వర్తతే లోక స్తస్య కాలః పరాయణమ్, 25.5 

న కాలః కాల మ త్యేతి న కాలః పరిహీయతే. 

స్వభావం చ సమాసాద్య న కళ్ళి దతివర్తతే. 25.6 

న కాలస్యాస్తి బంధుత్వం న హీకు' ర్న పరాక్రమః 

న మిత్రజ్ఞాతి సంధింధః కారణం నాత్మనో వశః. 25.7 

కింతు కాలపరీణామో (ద్రష్టవ్య స్పాధు పశ్యతా 

ధర్మ శ్చార్థశ్చ, కామశ్చ కాల[క్రమ సమాహితాః. 25.8 
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వాలి తన కర్మఫలముగా స్వర్గమునకు వెళ్ళినాడు. వాలిని గూర్చి దుఃఖింపవల 

సీన' పనిలేదు. అతనికి జరుగవలసిన సంస్కారముమ జరిపింపుడు. 

లక్ష్మణుడు : .స్ముగీవా! నీ విక వాలికి జరుగవలసిన సంస్కారము -జరిపింపుము. ఈ పట్టణ 

మంతయు నీ యధీనమున నున్నది. తగిన ఉత్తరువుల నిచ్చి కార్యమును 

చేయుము. ఇట్లు దుఃఖించుచుండకుము. అంగదునికి ధైర్యము చెప్పి ఊరడింపుము. 

వాలి దహానమునకు కావలసిన చందనాది కాష్టములను తెప్పింపుము. సంసా 

రమునకు కావలసిన [దవ్యములు, పుష్పుమాలలు, వస్త్రములు, ఆజ్యము, 

తలము, గంథ|[దర్యములు, ఇంకను కావలసిన అన్ని వస్తువులను అంగదునిచేత 

తెప్పింపుము. 

తారుడా ! నీవు త్వరగా వెళ్ళి మేలుపల్లకిని గొనిరమ్ము. వాలిని మోయదగిన 

వారిని సిద్దముచేయుము. 

శౌరుడు పల్లకిని తెచ్చినాడు. 

రాముడు : లక్ష్మణా! వాలి శరీరమును పల్రకిలో పెట్టించి సంస్కారమునకు ఏర్పాటు 

కావింపుము. 

సుగీవుడు, అంగదుడు, వాలికశేబరమును పట్టియె త్తి పల్లకిలోనుంచినారు. 

పల్లకిని పుష్పమాలలతోను, మేలివ్యస్త్రములతోను చక్కగా అలంకరించినారు. 

ను(్రీడు : రత్నములను, ధనమును ధారాళముగ వెదజల్లుచు, పల్టకిముందు కొందరు 

నడువుడు. గొప్ప రాజులకు సంస్కారము ఏవిధముగా బరుగవలయునో ఆవిధ 

మున వాలికి (శ్రద్దతో జరుపవలయును. 

(స్రీలు, పురుషులు విలపించుచు పల్లకి వెంబడి నడచినారు. నదియొడ్డున చితి 
చేర్చినారు. తార మరలమరల విలపించుచున్నది. ను|గీవుడు, అంగదుడు వాలికశేబర 

మును చితిమీద చేర్చినారు, అంగదుడు తం|డికి అగ్నినంస్కారము కావించినాడు. 

అందరు ఏటియొద్దకు వచ్చి జలతర్పణములు చేసినారు. 

స్నుగీవుడు వాలికి దవానకర్మ జరిషించి రామలవ్మణుల చెంతకు తడివ(న్త్రనుల 

తోనే వచ్చి నిలువబడినాడు. ఇతర వానర |పముఖులుకూడ వచ్చి రామునికి నమన ్కృ 

రముచేసి నిలువబడినారు. 

సుగ్రీవుని పట్టాభి బర్ ము 

వా,వుచుంతుడు : రామ్మపభూ ! నీ (పసాదమువలన ను[గీవునికి రాజ్యము ,[ప్పొ్తించినది.. 

నీ అనుమతితో. సు[గీవుడు నగరము (ప్రవేశించి, నానావిధములై న నుగంధ 
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[దవ్యములతోను, ఓవధుల రసములతోను యథావిధిగా పట్టాభిషేకము చేసికొని 

నిన్ను రత్నములతో, పుష్పములల", వూజింపగలడు. నీవు కిష్కింధకు దయచేసి 

మా సపర్యల నందుకొని మమ్ములను కృ తార్థుల చేయుమని వేడుచున్నాను. 

రాముడు : హనుమంతుడా ! నేను తండి యాజ్ఞ ను పాలించి వనవాస వతమును ' చేయు 

చున్నాను. ఈ పదునాలుగు సంవత్సరములు [గామమునగాని, నగరమున గాని 

అడుగు పెట్టుటకు వీలులేదు. మీరందటు వెళ్లి సుగీవునికి వెంటనే పట్టాభి 

కము జరిపింపుడు. 

సుగీవా ! నీవు పట్టా భిషి క్తుడను కమ్ము. అంగదుణ= యౌవరాజ్య పట్టాభిషేకము 

చేయుము. కార్తికమాసము వచ్చుటతోడనే రావణవధనుగూర్చి తగు [పయత్నములు 

చేయుము, ఇదియే మన ఏర్పాటు. జ్ఞ పియం దుంచుకొనుము. 

wd శ అ | కష జ 

వానరు లందు కిష్కి ౦ధకు వెళి సుగీవునికి యథాశా(స్త్ర్రృముగా పటా వి షేకము 

కావించినారు. 

గజో గవాకో గవయ శ్శరథో గంధమాదనః 
మెందశ్చ ద్వివిద శైవ హనుమాన్ జాంబవా న్నళః 26.94 

అభ్యషించంత సుగ్రీవం పసన్నేన సుగంధినా 

సలిలేన సహ(స్రాక్షం వసవో వాసవం యథా. 26.35 

సుగీవుడు అంగదునికి యౌావరాజ్యపట్టాకి షేకము జరిపించినాడు. వానరు 

అందు ఆనందించి రామలవ్మణులను కొనియాడనారు. కిష్కింధయంతయు ఆనంద 

మయమైనది. స్నుగీవుడు వానరరాజ్యముతోపాటు తన భార్యయైన రుమనునై తము 

పొంది సుఖముగా నున్నాడు. న్నుగీవుడు (శ్రీరాముని సన్నిధికి వచ్చి కిష్కింధయందు 

జరిగిన విశేషములను నివేదించి రామలక్ష్మణుల సెలవు గై కొని నగరమున కరిగినాడు. 

తరువాత రామలత్మణులు |ప|సవణగిరికి వచ్చి అక్కడ ఒక గుహలో నివసించు 
చున్నారు. 

(శ్రీరాముడు సీతాదేవిని తలచుకొని విలపించుట 

రాముడు : లత్మణా ! ఈ గువా రమ్యముగాను, విశాలముగాను ఉన్నది. గారి తగు 

మాత్రముగోనే వీచుచున్నది. ఈ వర్ష బుతువును ఇచ్చట సుఖముగా గడపవచ్చును. 

ఇక్కడ కొండలు, సెలయేళ్లు, వృతములు, లతలు, ఎంతో మనోహరముగా 

నున్నవి. తామరకొలనుకూడ సమీపముననే యున్నది. ఈశాన్యదిశ వై పున 



(శ్రీరాముడు సీతాదేవిని తలచుకొని విలపించుట 849 

దిగుటకు అనుకూలముగా నున్నందున ఈ గుహ నివాసయోగ్యముగానుండును. 

పడమట ఎత్తుగా నున్నది గనుక గాలి విసరు అధికముగా నుండదు. గువో 

ద్వారమున శిలలు నునుపుగా కంటి కింపుగా నున్నవి. నది తూర్పుతట్టు [పవ 

హించుచున్నది. నదీతీరములందలి నానాజాతి వృతములను చూడగా వస్తా9భర 

ణములతో అలంకృత ౭మెన (స్ర్రీవలె కనబడుచున్నది. 

తీరజై శ్యోభితా భాతి నానారూపె సత సతః 

వసనాభరజో శే బలౌ (ప్రమదే వాభ్యలంకృతా. 27.19 

పకిసంఘములతోను చ|కవాకముల జంటలతోను హాంససారసములతోను కూడి 

యున్న ఈనది, చక్కగా అలంకరించుకొని నవ్వుచున్న సుందరాంగవలె [పకాళించు 

చున్నది, 

| (శీరాముని ఉపమానములు విరహ వేదనను సూచించుచున్నవి | 

లకణా ! ఆ కలువలను చూడుము. కొన్ని నీలవర్ణ ములుగాను, కొన్ని రక 

వర్ణములుగాను, కొ "న్ని తెలుపురంగు గలపిగాను చక్కగా భాసిల్లుచున్న వి, మద్దిచెట్లు 

చందన వృతములు, చేతులార నాటి పెంచినట్లు ప..క్తులుతీరి ఎంతో ము ముచ్చటగానున్న వి 

లక్షుణా ! ఈ [పబెళశమంతయు రమణీయముగా సున్నాది. ఇచ్చట మనవ సుఖముగా 

నివసింపవచ్చును. ను|గీవుని కిష్కింధయు సమీపమున నే యున్నది - అదిగో చూడుము. 

కిప్కి౦ధలోని గీత వాద్యముల శబ్దములు, వానరుల వార్త నాద ములు వినబడుచున్న వి. 

సుగివుడు త తన భార్యను, రాజ్యమును' పొంది స్నేహితుల; నడుమ ఆనందించుచున్నాడు; 

ఇందుకు సందేహములేదు. 

గ Eg uw అ గె జం అలి లా ఇ 
లబ్ధ్వా భార్యాం కపిపరః (పాహ్య రాజ్యం సుహృ ద్యృత 8 

(ధువం నందతి సుగీవ స్పం(ప్రాపష్య మహతీం శ్రియమ్ 271.28 

రామలవ్మణఖలు (ప్మసవణగిరిగు హయందు నివసించుచు కాలము. గడుపు 

చున్నారు. ఆ ప్రదేశము రమ్యముగా నున్నను రామునికి మాత్రము కొంచమైనను 

సుఖము కలుగుటలేదు. సీతాదేవిని తలచుకొని తలచుకొని దుఃఖంచుచున్నాడు. 

రాతులయందు నిద పటుట లేదు. చందుని చూచినప్పుడు తాపము వృద్దియగుచుండినది. 
లట అ 

దివారాతములు ళోకపీడితు డై బాధపడుచున్నాడు. 

(శ్రీరాముని స్థితిని చూచి లవ్మణునికి దుఃఖము కలిగినది. అన్నను ఊరడించు 

చున్నాడు. 
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లకృ్రణడు రామా! నీదుఃఖమును చాలింపుము. నీ వెల్లప్పుడు శోక మగ్నుడ వై 

యుండుట సరికాదు. శోకమువలన పనులు చెడిపోవును. ఈమాట నీకు 

తెలియనిది కాదు. నీవు [కియాపరుడవు.. ధర్మపరుడసు. నీ విశ్తైనచో రావణుని 

వధించుట సాధ్య నుగు నా శేక్ష కును త్యజింపుము. కార్యదిత వ వహింపుము రావ 

యిని సార కము గా నిర్మూలింపుము. భూమండలమును తలకిందులు 
పో ళో - లో ల్ శో / 

చయగల “ క్తి నీకు కలము. ఈ రావణుడు నీకొక లెక గ్రా కాదు. 

సరత్కాలము వచ్చువరకు ఓర్పుతో వెచింయయుండుము. అటుమీద రావణుని 

ర్మూలి హరు నిదిచుచున్న నీ అమోఘ శక్తిని మేల్కొాలువుటక్రై చెప్పుచున్నాను 
కానీ మచమియు కాదు. 

ఛి వ్ ల“ షీ GEN అలం బర వ్యధాం గత్వానత్వం శోచితు మర్గసి 

సోచతో ద్యషసిదంతి సర్వారొ విదితం హి తే 27.34 

సమున్యూలయ శోకం త్వం వ్యపసాయం స్టి సీరం కురు 

తత స్పపరివారంతం నిర్మూలం కురు రాక్షసమ్ 2787 

స్కథి మపి కాకుత్త్స ససాగరవనాచలాము 

పరివ ర్రయితుం శక్రః క మంగ పున రావణమ్, 27.38 

ఆహం తు ఖలు కే వీర్యం (పగ ప్తం (పతిడోధయే, 27. 40 

। అంతమా[తము రథే రసము. చెప్పువా డున్నచే ఎంత ఉఆ్యాహా మైన కలుగును. | 
er అ యా 

రొముడు : లక్ష్మణా ! నీ పలుకు లెంతో హితవుగా నుగ న్నవి. అనురాగము, 'స్నహముగల 

మి తుడు, హాతుడు, వీరుడు చెప్పు దగిన వచనములను పలికితీవి. సర్వ కార్యము 

లను నాశన మొనరించు రోకయును వదలి పెట్టుచున్నాను. పరా[కమము నవలం 

ఓీంచెదను, 

సుగ్రీవుని అనా[గహానును, నదుల (పసాదమును కాంఊించుచు శర త్మా-లమున 
కెదురు చూచుచుందును. మనవలన ఉపకారము పొందిన ను గివుడు మనకు సహాయ 

పడకుండునా ! 

లక్యృణుడు ! రామా! స్ముగీవుడు నీకోరికను శప్పక నెరవేర్చును. ఈ వర్తాకాలమును 
మా(తము ఓర్పుతో భరింపుము, 

రాయుడు : లవ్మణా ! ఆకాశమును కో ప్పివై చిన ఈ మేఘమండలమును చూచితివా! 

పర్యతపం_క్తివలె క న్పట్టుచున్న ది, సూర్యకిరణములచే సము| దజలమును (తాగి 

ఆకాశము గర్భముదాల్చి నవమాసములు మోసి వర్ష మును [పసవించుచున్న ది. 



శ ఇ జ దాగా సక గ్లో క ఇ గా 

శ్రరాయుడు బితాదపిసి త ౮ణబుకొని పిలబంచుట dil 

Ca] 

శా ద న ల్ ల్ లీ ల న జు ఇ జా cya చం లో Pa . ది క. 

మును వాగబంరులంండి  ఆరాహినుగన. ఫెర్ సంంచుంనిక “కువిమూలలు వెస్ 
< ల 6 చి oD 

అంబ గొన * అన CR రక... *రం జు వ న్ 
అలు రారివముు చెయవచ్చు నగు అసి వించుచున్న ద్, అఆ 

మున ఎది వబవారియుండుట చూడగా ఆకాిళముంన 

పస్త్రసంతో రట్టుక ట్రుకున్రట్ట టు ర నఒడుచున్నది. వుుంచమూరుతవు గ ల్ట్టార్పులు 

లని మఘములు సంథఛాంరాగ 
య a 

కు గాయము తగిలి తలని 
౧ 

నిజాల 9 

న్ని గాను, సంధ్య రక్తచందనపు మైపూతగానూ* కలిగ ఆల్లని మేఘన..లత “కూడిన 
a” ల Cal ర్ యు అ అలో 

ఆ కాశిము పిరహా వేదనకు గురియెన : తొచుచున్నది. ఎండకు తబంచిన భూమి 
ర 

నో 

గుద రత్తగా వర్ష ము పెడుటవలన క అన ఆవిరిని చూడగా, ణా 'దేవి లత 

ted x ఇ . Sy . . pa ఇ 
వలన కన్నీరు కార్చుచున్నిట్లు కాసవచ్చుచు ఎన్నద్, పరుమద్ది, మొగలి మొద 

లన పుష్పముల సుగంధనులతో నిందయున్న ఈ ఒర్వత నువ జలధారలు 
యా 

ర అలి (1 ళ్ 

సెడుట చూడగా, శ[తు*_ లను జయించి సుగంధజలములతో అభిేళము చేసి 

కొన్న న్నుగీపుడు తలపునకు వచ్చుచున్నాడు. 

; నగా ఇల అట జ్య ఉల ఆం ఫ్ నలని మేఘములలోని మరపు రావణాంకగతయెన నీత చందమున నున్నది. 
య . 

చం|దుడును నతు త్రములును లేక మేఘములతో చీకటియెనర్యాతి కాముకు 

లకు (పయముగానుండును. ఈ పుష్పములు, వృతములు, ఈ (పకృతి సౌందర్యము 

నా విరహాబాధను వృద్ది చేయుచున్నవి: ఈ ఈ మయూరములను చూడుము. కొన్ని నాట్య 

మాడుచున్న వి. కొన్ని కే కారవములు పయుచున్నపి. కొన్ని ఊరక చూచుచు నిలువ 

బడి యున్నవి. వీనిని చూడగా ఈ అడవిలో నంగీతనభ జరుగుచున్నట్లు కనబడుచున్నది. 

చ్ ఇ” నున షో జ ల _ చి ఇ" (a a గొ 

వరాకాలము రాబొపు నని భరతుడు ఇంటికి కావలసిన నాము గని ఆమో ఢపూారి 
యి 

న అతి ల అల అవి గ ఉట ర త oy RY తో 

మకు ముందే సకరించియుండును. సే నెచ్చటి కెనను వెళ్ళివచ్చినప్పుడు అ యో ధాం 

పురవాసులు నాకు స్వాగత మిచ్చి, కావించు జయ ధ్య్వ్యానములనుబ లు ధ్వనితొ సరయూ 

నది ఈ కాలమున వేగముగా (పవహించుచుండును. 

ను|గీవుడు తన కోరిక లస్నింటిని తీర్చుకొని ఈ వర్తాకాలములో సుఖముగా 

నున్నాడు. నేను రాజ్యమును, భార్యను కోలళో్మోయి (ప్రవాహ వేగమునకు గురియైన 

ఏటిగట్టువ లె తీణించిపోప్పుచున్నాను. 

అహం తు హృతిదార శ్చ రాజ్యాచ్చ మహాత శ్చురత ః 

నదీకూల మివ క్రిన్నం అవసీదామి లక్ష్మణ. 28.58 
య 

నేను శోకమును భరింపజాలకున్నాను. వర్ష బుతువును గడప్పుట సులభముగా 

నేదు. రావణుడు అసాధ్యుడైన శ్యతుపు, లవ్మణా | మన మీ కష్టములను ఎన్నటికై న 

చాటగలమా ! 
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శోక శ్చ మను విస్తీలో వరాళ్చ భృశ దురమాః 
శాల ద్లైస్టె ఇష M 

రానణశ్చ మహాన్ శకు రపారం (ప్రతిభాకి మే, 28.59 

సు|గివుడు దీర్చ కాలము భార్య నెడబాన యువా డగుట. ఇప్పుడు మన 

విషయమును గుజించి గమనింపికున్నా డు. నర్హా కాలనున ఆత డెకీ టున్నను ' శరత్కాల 

మున నె న మన ౧వ వటింయకొనునా | 
యా రు 

S వేడిన కలిగినది. దేనిని చూచినను మన్నభథి వికారము కలుగు 

చున్నది. సీశాదేవి జ్ఞ2 కి వచ్చుచున్నది. భరతుడు, అయోధ్య, సరయూనది, సంగీత సిభలు 

సతికి వచ్చుచున్నవి. 

రః ఘట్టమున మనవు గుర్కెంపపిగిన విసయము (౫ వాళ్ళి కి మపహార్షి రచన మున౦ద థి 

సొగను. వర్షాకాల (వారంమినుండి శర ఆ లము వచ్చువజకు జరుగు పనులేమియును 

లేను. అంతదిర్హ్య కాలము జరిగినదని ఒక్కమాట చెప్పిన యెడల కాలము గడచిన సంగతి మన 

మనస్సునకు రాదు. ఈ సర్గలు చదివినచే కాలగమనను మన కన్నులకు కొట్టిన ట్రుండును. | 

లక్భృణుడు = రామూ! ఊరడిల్లును. సు|గవుడు తనవమాటు నిల బెట్టుక్ "ని నీ కోర్కెను 

తప్పక తీర్పగలడు. శరత్కాలను దనుక ఓర్చి యుండుము. 

న్నుగివుడు (పమత్తుడె యుండుట - హనుమంతుని హెచ్చరిక 

సు|గీవుడు రాజ్యభారమును మంత్రులపై మోపి అంతపురమును వీడక రువు 

తోను, తారతోను కాలకేపము చేయుచున్నాడు. మేఘములు, మెజపులు పోయి 

ఆకాశము నిర్ణలృ మైనది. పానుమంతుడు దీనిని |గహించి రామ కార్యనునుగూర్చి 
సు|గీవునికి జ్ఞప్తి చేయుచున్నాడు. 

వాయమంతుడు 2 (ప్రభూ! నీకు రాజ్యము లభించినది. నీను కీర్తిని ఆర్టించితివి. మిత 
కార్యము మాతను మిగిలియున్నది. దానినికూడ పూ ర్కిచేయుము. మిత్రు 
లను “దూరముశేసికొన్న రాజు సుఖపడజాలడు, తన పను లన్నిటిని వదలుకొని 

మిత కార్యమును నెజఅవేర్చువానికి ఎన్నడును అనర్థము కలుగదు. సీతాదేవిని 

వెదకు (పయత్నము చేయుము. (శ్రీరాముడు మవానీయుడు. నీ మనస్సు 
ననుసరించి యుండువాడు. కావున కాలము మించిన దని నీతో చెప్పడు. 

ఆయన చెప్పకమును పే మనము చేయుట మేలు. (శ్రీరాముడు చెప్పువణకు 
మనము కదలకున్నచో, ఆ తరువాత మనము చేసినను, కాలమును అతీ[కమించి 

తప్పు చేసినవార మే అగుచున్నాము. 
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తీత నహి తావ దృ వే శ్కాతలో వ్య 

చోదితస్య ప్ొ కార్యస్య భవే తాల షః 

ఉప కారము చేయనివాని కార్యము సై సెతము నీవు చక్కుచేయు వాడవు, కదా! 

రామునివలన సహాయము పొంది ఆయనకు పత్యుప ౩ర గు చెయు. విషయములో 

నీ కొకరు చెప్పవలసిన దేమున్నది ! [శ్రీరాముడు తన బాణప్రయోగముచే సమ 
విశ్వమును వశపరచుకొనగలడు. కాని నీవు వాగ్దానము చేసినందున నీ కొరకు ఎదురు 

చూ'చుచున్నాడు. నీ నిమిత్తము (శీరాముడు వాలిని వధించినమాట మరువవలడు. 
మనము సీతాసేషణము చేయ చువలసియున్వాడి. వానర సె సెన్యములను పిలిపంసుము. 

'5+లాతీతము కానీయకుము, 

హనుమంతుని నీతివాక్యములు విని !.| గీవుడు తన సేనాపెతిమైన నీలుని పిలిచి 
ఉత్తరువు లిచ్చుచున్నాడు. 

సుగ్రీవుడు : నీలుడా ! మన నైన న్యము లన్నిటిని రప్పింపుము. దూతలను పుంచివారినిగా 

పంపి.మనవారి నందరను పిలిపింపుము. పదునైదు దినవులళ లోపల రానివానికి 

మరణదండన విధించుచున్నాను. దీనినిగురంచి సందేహము లేదు. 

ఈ యేశ్చాటు కావించి సు గీవుడు మరల అంతఃపురములొ '6న్ఫిక్టి [పవేశించినాడు. 

శరత్కాలము - శ్రీరాముని విరహ వేదన 

శర త్క్కాలము వచ్చినది. ఆకాశము నీర్మలమయినది, కర! దా! తులందు చం| దుడు 

వెన్నెలతో రూడి (ప్రకాశించుచున్నాడు. (శ్రీరామునికి సఆతా పీ యోగజాధ అధిక మనది. 

సళాచేవి వృత్తాంతము అెలియలేదు. న్నుగవుడేమో కామపరాయణు డై యున్నాడు. 

ఈ విషయములు తలపునకు. రాగా | శ్రీరాముడు కోకోపహాతుడై మూర్చిల్లి కొంత 
సేపటికి తేరి సీతాదేవిని తలచుకొని విలపించుచున్నాడు. 

రాముడు: (తనలో) ఈ విరహవేదన భరింపజాలకున్నాను. నుకుమారియైన సీత సై తము 

ఈ శరత్కాలమున ఎంతో బాధపడుచుండును. 

వన్యఫలముల క్రై వెళ్లి యుండిన లక్ష్మణుడు గుహకు వచ్చి ఒంటరిగా కూర్చుండి 

దుఃఖంచుచుండిన అన్నను చూచి ఊరడించుచున్నాడు, 

అక్ళణుడు : రామా! ఇ కెంత సేపు దుఃఖపడుచుందువు. దుఃఖంచుటవలన పను లగునా!, 

మనము పౌరుషమును ఉత్సాహమును అవలంబించి ధై_ర్యముగా నుండవలసిన 

ఇమయమున దుఃఖంచుట తగదు. నీవు నాథుడవై యుండగా సీతాదేవిని వశము 
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చెసిక"నుట ఎవనికి సాధ్య మగును. అగ్నిని చేతపట్టుకొన్న వాడు మాడి మసిమొ 

వడా | 

రాయుదు : లక్టుణా ! నీవు చెప్పినదే సరి నేన కార్యదీమవహింతును. ఇం|దుడు భూమికి 

కావలసిన వర్ష మును కురిపించి తన కార్యమును నెరవేర్చినాడు. పర్వతములు 
వర్షముచే శు[భనుగా కడుగజడి పలురంగుల శిలలతో [పకాశించుచున్నవి. య్ 
నదులు తమ పులెన ప దెళములను లజ్ఞావతు లగు నవవధుపుల జఘనములవలె 

నించించుక (పకటంచుచున్నవి, 

దర్శయంతి శర న్నద్యః ప్రలినాని శనై శ 

నవసంగమ సం (వీడా జఘనానీవ యోషితః 90.28 

| (శారానుని విరహవేదన త్మీవత యీ ఉపను 'నమువలన సూచిత మగుచున్నది | 

హంసలు, చక్రవాకములు నదుల ఇసుకతిన్నెలమీద |కీడించుచున్న వి. 

శర తాాలలక్ష్మీ పరిపరి విధములుగా తన కాంతులను వెదజల్లుచున్న ది, దిక్కులు [పకా 

ంచుచున్న వి. రాజులు దండయాతలు సాగించు కాలము వచ్చినది. కాని, సుగీవుడు 
కనబడుటలేదు. అతడు మన విషయమై ఎట్టి ప్రయత్న మును కూడ చేసినట్టు లేదు. 

యం 

సతను తలచుకొని పరితపించుచున్న నాకు ఈ వర్తాకాలము నాలుగు మానములు 
నూరు సంవత్సరములవ లె కష్టముగా గడచినవి. 

చత్వారి వార్షికా మాసా గతా వర్గశతోపమాః 

మమ శోకాభిభూతన్య సౌమ్య సీతా మపశ్యతః 80.64 
re 

“పానము ! నీత ఉద్యానవనమునకు వచ్చినట్లు ఈ అరణ్యమునకు నా వెంట 
వచ్చినది. 

(శ్రీరాముడు అక్కణుని నుగ్రీవునియొద్దకు పంపుట 
రాముకు 2 లక్మణా ! రాజ్య! భష్టుడనై అడవికి వచ్చి (పియురాలిని గోల్పోయి దుఃఖ 

ములో నున్నాను. రాజైన సుగీవునికి నా మీద దయరాలేదు. “రాముడు 
దిక్కు. లేనివాడు, రాజ్యమును పోగొట్టుకొని రావణునిచే అవమానింపబడి నన్ను 
శరణు జొచ్చినాడు అని భావించి న్నుగీవుడు నన్ను నిర్లక్యము చేసి పరిభ 
వించుచున్నాడు చూచితివా! సీతను వెదకుటకు శరత్కాలమున వచ్చెద నని 
ఆ దుర్మార్గుడు మనకు మాట ఇచ్చి ఆ నంగతినే మజచిపోయిన ట్టున్నాడు. 

తనపని చక్క జిసికొని హోయిగా కూర్చుండియున్నాడు.. 



# 

శ్రీరాముడు లక్ష్మణుని సుగ్రీపువియొద్దకు పంపుట 875 

లవ్మణా ! నీవు కిష్కింధకుపోయి. నా మాటగా స్నుగీవుని కిట్లు చెప్పుము. 

“అర్థిజనులకున్కు ఉపకారము చేసినవారికిని ఆశలు కల్పించి [పతిజ్ఞలు చేసి. తమ మాట 

శెల్లింపని వారు సరుపాధములు. మంచిదిగాని చెడ్డదిగాని, తనమాట నిల బెట్టుకొొను లాడు 

వీరుడు. అట్టివాడే పురుపో_త్తముడు. కృతఘ్ను ల క శేబరములను నక్కలు సై చె తము 

స్స శింసవు. చా బాణవేగమును రుచిచూడదలచుకొన్న చో చూడుము” అని సుగీవు 
నితో చెప్పుము. 

లక్మణా ! సుగీవుడు పానమత్తుడై |కీడించుచుండి దీనులమైన మన సంగతినే 
పట్టించుకొనకున్నాడు. నీపు వె శీ జా కోపస్వరూపమును స్నుగీవుని క3ెలుకపజచి, 

“వాలి హాతు డై పోయినచారి మూయబడ లేదు. సుగ్రీవా! నీ మాటమీద నిలువుము. 

లేనియెడల వాలి పోయిన మార్గముననే పోగలవు” అని స్పష్టముగా తెలియ జెప్పుము 

లకణా ! కాలము మించిపోవుచున్నది. నీవు పోయి సు గీవునికి చెప్పవలసిన 
మాటలు చెప్పి మన కార్యము సఫల మగునట్లు చూడుము. 

పియావిహీనే దుఃఖార్తే హృతరాణ్యే వివాపితే 
కృపాం న కురుతే రాజా షుగీవో మయి లక్ష్మణ 30.66 

అనాథో హృత రాజ్యోయం శావజేన చ ధర్షిత £ 

చీనో దూరగ్పహా। కామీ మాం చైవ భరణం గతః 30.67 

ఇక్యేశై ః కారణ ప్పాద్వ్యు స్ముగ్రీవస్య దురాత్మనః 

అహం వానరరాజస్య పరిభూత1 పరంతప 30.68 

కృతార్తా హ్యాకృతాల్హానాం మ్మతాణాం న భవంశియే 

తా న్మ బ్రతౌ నపి 1క్రవ్యాదాః కృతఘ్నూ వ్నోపభుంజతే. 30.78 

న చ సంకుచితః పంథా యేన వాలీ హతో గత: 

సమయే తిష్ట స్నుగ్రీవ మా వాలిపథ మన్వగాః 30.81 

1శ్రీశాము డిట్టు దేనముగా పలుకుట చూచి లక్మణుడు ఉగమూర్తి అయినాడు. 

ఐక్షృణుడు = రామా ! ఈ చపలవానరుడు తనమాటమీద ఉండువాడుకాడు. ఎడతెణపి 
లేక (గామ్యసుఖములలో : మునిగికేలుచు నీవు చేసిన మేలు మరచిపోయినాడు. 

మన మాట అనుకొనుటయే లేదు. ఇట్టి గుణహీనుడు రాజుగా నుండదగడు. 
మొదటిమాట, వానిని [పాణముతో ఉండనీయకూడదు. స్ముగీవుని నే నిప్పుడే 

వధించి పుత్తును. సీశాస్వేషణకార్యమును వానరవీరుల సహాయముతో అంగ” 

దుడు చేయగలడు. 
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న ధారయే కోప ముదిర్హ వేగం 

నిహాన్మి సుగీవ మసత్యో మద్య 

హరిప్రవీరై స్సహ వాలిపుత్రో 

నరేంద్ర పత్నా్యా విచయం "కరోతు. 81-4 

రాయడు : (లకణుని కోపమును త తగ్గింపదలచి) తమ్ముడా ! ఇట్లు పలుకదగునా ! మిశుని 
వధించువా లెవరైన నుందురా! స్నుగీవుని యెడ ఎంతో [కుతి జూసు చుండు 
వాడవుగదా ! కాలము కొంచెము మించినమాట నిజమే యగునుగాక.ఈ చిన్న 
విషయమున్నకైె ఇంతకోప మెందుకు! నీవు సౌమ్యుడవుక చా! నీవ్వ వెళ్ళి సన 

నికి చెప్పవలసినమాటలు మృదువుగా చెప్పి మునపని నానుకుంలము చెసి! “నరము, 
షి 

సొమోపపా తయా వాచా రూడొణి పరివర్ణయన్ 

వక్ష వ మర్హసి స సుగ్రవం న్యతీఠం కాలవ వర్యయే. 31.8 

ఇం|దధనుస్సుతో సరివచ్చు తన ధనుస్సును ధరించి అత యుడు. కోపోదిక్తు జె 
కిష్కింధకు బయలు దేరినాడు. దారిలో అడ్డముగా నున్న ₹ చెట్టను చేతులతో ఐల్లగించి 
వేయుచు, పాదముల! క్రింద పడి వడిన శిలలను పెండి లేయుచు. పెద్ద పెద్ద అంగలు వేయుచు, 

వినరుగా నడచుచున్నాడు. “తాను స్క గవునితా హః పమాటలు చెప్పవలయును? న్నుగీ 
వుని మాటలకు తానేమి బదులు పలుకవలయును £ి అను విషయములను మననము 

చేసికొనుచు నడక సాగించినాడు. నగరము వెలుపల తిరుగుచుండిన కొందరు వానరులు 
కోపమూ _ర్హియగు లవ్మయిని చూచి చెట్లను, పర్వత శిఖరములను, చేతికి తీసికొన్నారు. 
దినిని చూచి లవృణుని కోపము "రెండింత లయినది. వానరులు నాలుగుదిక్కులకు పరు 
గులుదోలి సమాచారమును న్న గీవ్వనికి నివేదించదినారు. కాని సుగీవుడు వారి మాట 
లను చెవినివేసికొన లేము. తారను గూడి కాలము గడపుచు తన లోకమున నున్నాడు. 
ను|గీవుని మంతులు విషయ మేమో లివికెనీ రమ్మని కొందరు వానరపీరులను వంపి 
నారు, వారివెంట అంగదుడు వచ్చినాడు, 

అక్భుణుతు : (కోపముతో) అంగచా ! సుుగిపునితో ఇట్లు చెప్పుము. “అన్న గారికి దుఃఖము 
కలిగినందున తపించుచు లవ్మణు డిచ్చటికి వచ్చి ద్వారమున వేచియున్నాడు. 
అతని మాటను విని నీ కిష్టముగా నున్నచో అతడు కోరినట్టు చేయుము” 
ఈ మాటలు సుగ్రీవునితో ఇప్పి వేగిరము రమ్ము. . 

అంగదుడు న్నుగివుని చెంత కరిగి లక్మణుని సందేశమును అంద జేసినాడు కాని 
సు[గీవు డీలోకమున లేడు. పానమత్తుడె వడియున్నాడు., 



లక్ష్మణుడు సు గ్షివునియొద్దకు పోవుట 877 

వ నిద్రా మద సంపేతో వానరో న విబుద్ధవాన్ 

బభూవ మడమ త్రశ్న్చ మదనేన చ మోహిత. 8188 

వానరులు కిలకిల శబ్దములు చేసి సుగీవుని మేల్కొలిపినారు. సు|గీవుని కన్నులు 

ఎజ్రిగా నుండినవి. మత్తు వదలలేదు. ఈలోపల మంతులు వచ్చినారు. 

మంతుల ౩ | ప్రభూ! రామలక్మణు లని నీ కిద్దరు మితు లున్నారు. వారు సత్యసంధులు, 

మవోనుభావులు. వారిలో నొకడైన లవ్మణుడు వచ్చి ద్వారముచెంత వేచి 

యున్నాడు. కోపముతో మండిపడుచున్నాడు. నీను పరివార నమేతుడవైై 

వెళ్ళి శిరసా నమస్కారము గావించి అతని కోపమును చల్లార్పుము. ధర్మాత్ము 

డైన రాముడు చెప్పినట్లు వర్తింపుము. నీ విచ్చిన మాట నిల్వ బెట్టుకొనుము. 

లవ్మణుని కోపకారణము ను|గీవుని మనన్సునకు రాలేదు, 

మృగీఖుడు : లత్మణు డేల ఆ[గహించెనో తెలియుటలేదు. నే నెప్పుడుగాని ఒక తప్పుపని 

చేసి ఎరుగను. తప్పుమాటకూడ అనియుండలేదు. నా విరోధు లెవ్వరై నను 

నామీద లేనిపోని తంటాలను చెప్పియుందురు. వానిని లజ్మణుడు చెవిని 

వేసికొని యుండును. 

అసుహృద్భి ర్మమామిత్రై ర్నిత్య మంతర దర్శిభిః 

మమ దోషా నసంభూగాకా [శ్రావితో రాఘవానుజః 82.4 

భీ రందరు ఆలోచించి సంగతి తెలిసికొనుడు. రాముని చూచిగాని, లక్ష్మణుని 

చూచిగాని నేను భయపడ నవసరములేదు. కాని ఒక మి|తునికి కోపము కలుగుట 

ఆందోళన కలిగించుచున్నది. స్నేహితుని సంషాొదించుట నులభమే కాని స్నేవామును 

కాపాడుకొనుట మా(తము కష్టము. మనస్సులు చంచలములు గనుక ఒక స్వల్ప 'భేదము 

కలిగినను న్నే హాము చెడును. 

సర్వథా సుకరం మిత్రం దుష్కరం పరిపాలనమ్ 

అనిత్యత్వా చ్చ చిత్తానాం (పీతి రల్వేపి భిద్యతే 32.7 

(శ్రీరామునివలన ఎంతో 'ఉప కారము పొందియున్నాను. అందుకు తగిన [పత్యుప 

కారము చేయుట నాకు సాధ్యము కాదు. గనుక ఆ విషయమై భయమగుచున్నది. 

వాశుముంతుడు : ప్రభూ! నీకు సుఖమును కలిగించుట్నకె (శ్రీరాముడు వాలిని వధించి 

నాడు, నీ మీద రామునికి వచ్చిన కోపము [పణయకోపమే గాని మరేమియు 

కాదు. నీవు (పమత్తుడవుగా నుండి శరత్కాలము వచ్చిన విషయమునుగూడ ' 

గమనింపకున్నావు. కావుననే లమ్మణుడు వచ్చియుండును. భార్యను కానక 
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రాముడు దుఃఖములో నున్నాడు. నీ మాటను నీ సతికి ఆచ్చుటకు లత్మణుని 

పంపినాడు. వారి కోపమును నీవు ఓర్చుకొనవలయును. కాలాతీత మైనందున 

నీ వలన తప్పు జరిగినది. నీవు వెళ్ళి అక్మణునికి నమస్కరించి అతని తమాపణ 

'వేడుకొనుట యుక్తము. తప్పు చేసినవాడు చేయదగినపని అది ఒక్క_కు. 

[దానరి తప్పులు దండముతో సరి అనుమాట ఇట్టడే | 

కృతావరాధన్య హి తే నాన్య త్పశ్యా మ్యహం క్షమమ్ 

అంతరే ణాంజలిం బద్ద్వా లక్ష్మణస్య 'ప్రపాదవాత్ 32.17 

మంతిమయైనవాడు' [పభువున కేదిమేలో చానినే చెప్పవలయును. కావున ఉన్న 

సంగతి నేను నిర్భయముగా చెప్పుచున్నాను. (శ్రీరాముని,పరా[క్రమము నీకు తెలియ 

నిదికాదు. ఆయన కోపించి బాణము |పయోగించునేని జగ_త్తంతయు ఆయన వశము 

కాగలదు. అట్టి రామునకు కోపము కలిగింపవలదు. అదిగాక ఆ మహానీయుని వలన 

నీవెంతో ఉపకారమును పొందియున్నావు. ఆయన పాదములకు శిరసా (మొక్కి 

భార్య తన భర్తకు వశురా లై నట్లు నీవు రాముని వశమున నుండుము. మీకు జరిగిన 

వర్పాటును అతి[క్రమింపకుము. 

తస్య మూర్గ్నా 'వ్రణమ్య త్వం సపు Ly స్పనుహృజ్జనః 

రాజం స్తెష్టప్వు సమయే భర్తు ర్భార్యేవ తద్వశః 2.21 

[వానుమంతుడు రామన్నుగీవులకు అగ్నిపా&ిగా స్నేవాము కగిఫినాడు. వెండ్రియంత 

పని చేసినాడు. రామన్నుగీవులు ఒకనిచేతి నొకరు పట్టుకొని అగ్నికి ప్రదచెణము చేసినవారు 

కావుననే కాబోలు భార్యాభర్నల ఉపమానమును “హనుమంతుడు సూచించుట. రామునికి 

కలిగిన కోపమును [పణయకోప మన్నాడు. 

వర్వథా వ్రణయా త్కు_9ద్దో రాఘవో త్రూక్ర సంకయః వి2. 12 

రామను(ివుల మైతి ఎంత గొప్పదో! రాముడు కవుగిలింత లిచ్చి స్ముకివుని ఎన్ని 
వరా్రయములా ఆదరించియున్నాడు. స్ముగీవుడు ఎంతో అద్భష్టవంతుడు. అతని భాగ్యమే 

లమ్మణుడు స్ముగీవుని అంతఃపురము చేరువ నున్నాడు. లోపలినుండి సంగీతము 

వినబడినది. మంచి రూపసంపదగలిగిన యువతులు నిండియున్నారు. లోపలినుండి 

అందెల చప్పుడు, గజైల చప్పుడు విని లత్మణుడు సిగ్గుపడినాడు. 

కూజితం మాప్పరాణాంచ కాంచీవాం వివదం తథా 

సన్నిశమ్య తత శ్రీమాన్ పౌమితతి క్లజ్రితో భవత్. శిక.24 



తౌరీ లక్ష్మణునితో సంభాపషించుట J73 

లత్మ£బుడు కోపించి టం కార మొనర్చ్భి ఆ యువతు లుండుచోటు వీడి పపఫాంత 

మైన మణియొక చోటికి కదలినాడు. 

లత్మణుని అల్లె తాటి (మోత విని సు గిపుడు భయవడి తారతో సం|వతించు క్ 

చున్నాడు, 

మ్యగీవుడువ తారా! ని కమెనను బోధపడినదా ! లక్నుణుడు సనాజముగా ఎంతో 

మృదుస్వభావుడు గదా ! ఇప్పు డేల ఇట్లు కోపించుచున్నాడు! నే నేదేని 

పొరపాటు చేసియుందునా ! నీకు జ్ఞాపక మున్నచో చెప్పుము. లేక, నిల న్నను 

ముగా వెళ్లి లకుణుని (పనన్నుని జయుట మేల న వని, గొప్పవారు (స్త్రీల 
య రా చని 

ముందర కోపింసరు. నిన్ను చూచినంతనే లక్ష్మణుని కోపము మాయ మవుగును. 
రి ప్రలా జన జ పిమ్మట చేను వెళ్ళి కలిసికొనుట సులభముగా నుండును. 

త్యదర్శన విశుద్దత్మాన స కోపం కరిష్యతి 
ది ధి 

నహి స్ర్రీష మహాత్మానః క్యచి త్కుర్వొంతి దారుణమ్, 99.35 

తార లత్మణునితో సంఖాషంచుట 

తారసై తము మద్యపానము చేసి కైపులో నుండినది. సోలుచు, తూలుచు, 

పడకటింటి లక్షణములతో లవ్మణుని చెంతకు వచ్చినది. 

సొ (ప్రస్లలంతీ మదవిహ్యలాక్షీ 
ఖు టి 

(పలంబ కాంచిగుణ హేమసూ త్రా 

సలక్షణా లక్ష్మణ సన్నిధానం 

జగామ తారా నమితాంగయపష్టిః 99.37 

తారను చూచుటతోడనే లత్మణుని కోపము మాయమయినది. సిగ్గుతో తల 

వంచుకొన్నాడు. తార మత్తులో నుండి సిగ్గువిడిచి మాటాడుచున్నది. 

తార * రాజపు[ తొ ! ఎందు కీ కోపము! నీ ఆజ్ఞను తిరస్కరించినవా శెవరు * అంత 

నిర్భయముగా నీ మాట కాదన్న వా డెవడు? 

ఈ మాటలతో లవ్మణుని కోపము పూర్తిగా చల్లారినది, 

లకణుత్రు : తారా! నీ భర్తయైన ను|గీవుడు ఎల్లప్పుడు మత్తులో నుండి మా మాటయే 

మరచిపోయినాడు. నాలుగు మానములు గడువు నిర్ణ యించుకొని దాని నసంగపినే 

అనుకొన్న ట్టు లేదు. మద్య పానమువలన ధర్మార్థ కామములు నశించును, 
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నహ్ ధర్మార్థ సిద్ధ్యర్థం పాన మేవం ప్రశస్యతే 

షానా దర్ధశ్చ ధర్మశ్చ కొమశ్చ పరిహీయతే 33.45 

నుగీవుడు మావలన ఉసకారము పొంది మా కిచ్చిన మాటను తప్పితప్పుడు 
మే మేమి చేయవలయునో నీవే చెప్పుము. 

తార, సుుగీప్పు డెల్లప్పుడు పు "తేమమునే కోరుచున్నాడు. మీకు కావలసినవాడుకదా! 

అతనిమీద ఇంతగా కోపింపదగునా ! ఏదేని పొరపాటు జరిగియున్నను, మీవంటి 
గొప్పవారు కమింపవలయును. నీకు కోప మేల కలిగనో నాకు తెలియును. 
మీరు ను గీవునికి చేసిన మేలు నాకు శెలియనిది'కాదు. దాని కళడు బదు లేమి 
చేయవలయునో దానినికూడ ఎరుగుదును. న్నగీవుడు శామవశుడై యున్న 
విషయమును సైతము గుర్తించినాను. నీ కోపమును చూడగా నీకు కామ 
తంత్రము సంగతి శెలిసినశ్లు లేదు. కామరతు డై నవాడు దేశ కాలములనుగాని 
ధ ర్యాధర్మములనుగాని లెక గ్రాచేయడు. 

న కామతం(శ్రే తవ బుద్ధి రోసి 
త్యం వె యథా మన్యువళశం (ప్రపన్నః 

ర 

న దేశకాలౌ హి న చార్జధర్మా 
పపేక్షతే కొమరతి ర్మనుష్యః 38.64 

కామవృ _త్తీయందుండి సిగ్గు విడిచిన నీ గోదరుడగు ను| గేవుని తమింవుము. గొప్ప 
బుషులు సైతము మన్మథుని జయింపనేర రన్న, చపలచిత్తులై న వానరు లేమి చేయ 
గలరో యోచింపుము, . 

ఇంతకును, స్సు గీవు డిట్ట అవస్థయం దున్నను ఫ్ నూటకు మరచిపోలేదు. ఘీ 

కార్యసిద్ధికొరకు వానరు- లందరకును ఇంతకుమునుపే ఉత్తరువు లిచ్చియున్నాడు. 
కోట్లకొలది వానరలు నానా దేశములనుండి వచ్చుచున్నారు, 

లక్షణా | అంతఃపురములోనికి రమ్ము. మ్మితుల భార్యలను చూచుటలో 
దోషములేదు. 

త డాగచ్చ మహాబాహో చారిత్రం రక్షితం త్వయా 

ఆచ్చలం మిత్ర భావేన సతాం దారావలోకనమ్ 83.60 
లత్మణుడు లోపలికి వెళ్లి (స్రీలనడుమ నున్న స్నుగీవుని చురచుర చూచినాడు, 

స్ముగీవునికి దిగులుపుట్టి సువర్థాసనమునుండి లేచినాడు. రుమ మున్నగు అంశఃపుర 
శాంత అందరు లేచి నిలబడినారు, సుగీవుడు అంజలి ఘటించి లక్మణుని యెదుట 
వెలిచినాడు. 
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(శ్రీరాముని సం దేశమును సుగ్రీవునితో లక్ష్మణుడు చెప్పుచున్నాడు. 

లక్టుణుడు : (కోపముతో) సుగ్రీవా! బలవంతుడు, కులీనుడు, దయాపరుడు, జిలేం[దియుడు, 

కృతజ్ఞుడు, సత్యవాది అయిన రాజును మామే లోకము పూజించును. అధర్మ 

పరుని, ఉపకారముచేసిన 'మి(తుని కిచ్చినమాట పాలింపని వానిని, పాపిష్టు డని 
లోకులు నిందింతురు గుజ్ఞము విషయమున అబద్దము వెప్పిన వానికి నూరు 
గుజ్జిములను చంపిన పాపము చుట్టుకొనును. గోవు విషయమున అబద్దము 

చెప్పిన వానికి వేయి గోవాత్యలు చేసిన పాపము చుట్టుకొనును. మనుష్యుని 

విషయమున అబద్ద మాడినవాడు తననూ, తన వారినీ వధించినంత పాపము 

పొందును. 

కృతఘ్నుని వధించుట దోషముకాదు. కృతఘ్నుని గూర్చి (బహ్మాచెప్పిన 
గీతమును వినుము. “బహ్మహత్య చేసినవానికి సురాపాన మొనర్చిన వానికి, చోరునకు, 

భగ్న (వతునికి పెద్దలు (పాయళ్ళి _త్తమును విధించియున్నారు. కానిక ఇశఘ్నునికి 

మాతము [పాయళ్ళి త్తమే లేదు” 

బహ్మఘ్నే చ సురాపే చ చోరే భగ్నవకే తథా 
నిష్కృతి ర్విహితా సద్భిః కృతఘే నాస్తి నిష్క్భుతిః, 84.12 

వానరుడా ! నీవు దుర్మార్గుడవు. కృతఘ్ను డవు. అసత్యవాదివి, రాముడు నీకు 
చేసిన ఉపకారము నీకు జ్ఞ ప్రియందున్నచో సీతాదేవిని వెదకుటకు నీవు తగిన [ప్రయ 
త్నము చేసియుందువు. నీ వట్లు చేయక [గామ్యసుఖములందు తగుల్కొని మాట తప్పి 

తివి. నీవు కప్పయెలుగున అరచు సర్పమని రాముడు గు_ర్తింపజూలక పోయినాడు. 

న క్వాం రామో విజానీతే సర్పం మండూక రావిణమ్, 34.15 

నీ విట్టి దుం"త్ముడ వని తెలియక రాముడు నీ కీ రాజ్యమును [ప్రసాదించినాడు, 

రాముడు చేసిన ఉపకారమును నీవు మరతువేని నిన్ను వధించి వాలిచెంతకు పంపగలను. 

వాలి హతుడై పోయిన మార్గము మూయబడలేదు. నీవు మాట తప్పినయెడల వాలి 

పోయిన మార్గముననే పోగలవు. రామకార్యమును మనసాకూడ తల పెట్టక సుఖముగా 

నున్నావు. రామబాణ మహిమ నీకు తెలిసినట్లు లేదు. 

తార: లత్మణా! శాంతింపుము. సు| గీవునిగూర్చి పరుషముగా పలుకకుము, సు! గీవుడు 

కృతఘ్నుడుకాడు. మోసగాడుగాని, (కూరుడుగాని కాడు, రాజ్యమును, 

రుమను, నన్ను రామ పసాదము వల్లనే సు గీపుడు పొందగలిగిన”"డు. దీ న 

"కాలము ఒంటరిగా నుండి కష్టపడి, ఈనాటికి సుఖము ననుభవించుచు కాల 
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_ గమనమును మరచిపోయినాడు. _ విశ్వామి[తుడు మెనకనుగూడి కాలగతిని 

విస్మరించి పదిసంవత్సరములను ఒక్కదినముగా గడపినాడుగదా ! 

(పొ_్తకాలం న జానీ'తే విశ్వామిత్రో యథా మునిః. 80.6 

ఘృతాచ్యాం కిల సంసకో దళశవర్షాణి లక్ష్మణ 

అహో ఒ౬మన్యత ధర్మాత్మా విశ్వామిత్రో మహామునిః, 85-7 

అంతటి మహాను భావు జే అశ్హున యెడ, సామాన్యవానరుని సంగతి ఒక ల శ్రయా! 

ను|గీవుని తప్పును కమింపుము. నీ వంటి గ్ౌస్స వారు మంచి చెడ్డలు విమర్శింప పకయే 

కేవల (పొక్ళతునివలె కోవగింతురా! లక్ష్మణా ! నీవు శాంతించి సు గీవుని అను[గహిం 

పుము. నా [పార్థన అంగీకరింపుము. రామ'కార్యమునకుగా ను[గీవుడు రుమను, నన్ను, 

రాజ్యమును, ధన ఛాన్యములను, ఐశ్వర్యమును, సమస్తము త్యాగము చేయుటకు సర్వ 

'సిద్దుడె యున్నాడు. యుద్దమున రావణుని వధించి సీతారాముల సమాగమమును 

నుగీవుడు తప్పక నమకూర్చగలడు. వానరసైన్యము కోట్లలెక్కన ఇప్పుడే రాగలదు, 

వైన్యసవాయములేక రావణుని సంహరించుట అసాధ్య మని వాలి నాతో చెప్పి 

యున్నాడు. మీ కార్యార్థము వానరసై న్యమును పిలిపించుటకు తగిన యర్బాటు 

లను ను|గీవుడు ఇంతకుమును పే చేసియున్నాడు 

లత్మణా 1! నివు [పసన్నుడవై. మమ్ములను పీడించుచున్న భయమును 

పోగొట్టుము. 

తార పలుకులను విని, మృదుస్వభావుడైన లకుణుడు శాంతించినాడు. మాట 

లాడుటకు సు|గీవునికి కొంత ధ్రైర్యము కలిగినది. మత్తు వదలిపోయినది. కంఠమున 

నుండిన పుష్పమాలను తీసివై చినాడు. 

న్యుగీవుడు : అత్మణా ! (శ్రీరాముని అను గహూమువలన నాకు రాజ్యము లభించిన దను 

సంగతి నేను మరచిపోలేదు. నేను మీకుగా ఎంతచేసినను మీకు తగిన (పత్యువ 

కారము కానేరదు. , శీ; రాముడు తన 'తేజస్సుచేతనే రావణుని వధించి సీతా 

దేవిని తెచ్చుకొనగలడు. నేను కేవల సహాయమా (తుడను. 

సీతాం ప్రాప్ప్యతి ధర్మాత్మా వధిష్యతీ చ రావణమ్ 

సహాయమా|శ్రేణ మయా రాఘవ స్ప్వేన తేజసా 96.7 

స_ప్తసాల వృతములను ఒక్కబాణముతో ేదించిన (శ్రీరామునికి మరి యొక్క-ని 
1వాయము కావలసియున్న దా ! లకణా! నేను మీ భృత్యుడను. మీ వెంట నడచుటకు 
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సిద్దముగా నున్నాను. నేను చేసిన పొరపాటును క్షమింపుము. లోకమున తప్పు చేయని 

వా డుండునా! 

యది కించి దతిశక్రాంతం విశ్వాసా త్పణయేన వా 

(పేష్యస్య క్షమితవ్యం మే నకళ్చి న్నాపరాధ్యతి 36.11 

ఈ మాటలతో లక్ష్మణుని కోపము పూర్తిగా తీరిపోయినది. 

లక్కడుడు 2 స్కుగీవా ! నీ యట్టి వినయసంపన్నుడు నాథుడుగా నున్నంచున రాముడు 

సనాథుజే అయినాడు. నీ (పభావమునుట్టి, సీ గుణములను2ట్టి, నీవు వానర 

రాజ్యమును పాలించుటకు తగినవాడఖే. నీ సవోయముతో రాముడు తన 
శ్యతువును త్వరలోనే వధింపగలడు. ధర్మజ్ఞుడు, కృతజ్ఞుడు, వీరుడు చెప్పదగిన 

మాటలను చెప్పితివి. నీవును మా అన్నయును తప్ప మరెవ్వరుగాని ఇట్లు 

మాటలాడలేరు. 

[తప్పును ఒప్పుకొని వినయముగా మాటలాడువారు అరుదు. | 

దోషజ స్సతి సామ ర్య కో౬ఒన్యో భొషితు మరతి 
వ్ ప ల 

వర్లయిత్వా మమ జ్యేషం త్వాం చ వొనరస తమ 86.17 
జ భి J అనీ 

సుగీవా! నీవు వెంటనే వచ్చి మా అన్నను ఊరడింపుము. రాముని దుఃఖమును 

చూచి, ఆయన దీనాలాపములను విని సహింవపజాలక, నీతో పరుషముగా పలికితిని. 

నీ వామాటలను మనస్సునం దుంచుకొనక నన్ను తమింపుము. 

య చ్చ ళోకాభిభూతస్య శుత్వా రామస్య భాషితమ్ 

మయా త్యం పరుషా ణ్యుక్త సచ్చ త్వం క్షంతు మరసి 96.20 
నశ ర్ లే 

[ఈ మాట లన్నవాడు లక్మణు డేనా అనిపించును 1] 

హానుమంతుడు (పక్కన ఉన్నాడు. 

ను(/గీళడు : వానుమంతుడా! మనవారి నందరను పిలిపింపుము. మహేం దగిరి, 

హిమాలయ లము, వింధ్యపర్వతము, మున్నగు పర్వతములమీద నున్న వారిని 

అడవులలో నుండువారిని, గువాలలో నివసించువారినిి సమన్ల వానరులను, 

భల్లూకములను పిలిపింపుము. ఇంతకుమును పే నేను దూతలను పంపియున్నాను. 

వారినందరను త్వరగా కదలిరమ్మని చెప్పుటకు మేటిదూతలను పంపుము. పది 

దినములలో రానివానికి మరణదండన విధించుచున్నాను. 

హనుమంతుడు దూతలను పంపినాడు. పర్వతములమీద, సము దతీరమున, 

అడవులయందు, గువాలలో, నదీతీరములందు నివసించు వానరులను, భల్లూకములను, 
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దూతలు పిలిచి వచ్చినారు, హిమాలయమునకు వెళ్ళిన దూతలు అక్కడి ఫలమూల 

ములను పుష్పములను శెచ్చి సు|గీవునికి కానుకగా నమర్పించినారు. 

[పోయివచ్చితి మనుటకు గుర్తు గాకూడ ఇవి ఉపయోగపడునుగడా | 

దూతలు పోయివచ్చి, అందరు బయలుదేరి వచ్చుచున్నా రని ను|గీవునికి 

నివేదించినారు. 

లక్షిణుడు £ (మృదువుగా) స్నుగీవా ! రాముని సన్నిధికి పోవుదమా ! 

సుగ్రివుడు శ్రీరామునియొద్దకు వచ్చుట 

ను|గీవుడు తన అంతఃపుర (స్రేలను లోనీ కంపినాడు. పల్ల క్రీ తెమ్మని వానరులకు 

ఆజ నిచ్చినాడు. పల్లకి రాగా దానిలో లక్షణుని కూర్చుండబెట్టి తానును కూర్చుండి 
ణా య క్ర ల 1 

నాడు. స్రైన్యములను గూడి, శంఖ భేరీ నినాదములతో లవణ ను గీవులు పల్లకిలో 

బయలు దేరి రాముని సన్నిధికి వచ్చి దిగినారు. న్నుగివుడు (శ్రీరామునికి సాష్టాంగ 

నమస్కారము చేసినాడు. (శ్రీరాముడు సు|గీవుని లేవనెత్తి కవుగిలించుకొని కూర్చుండ 

బెట్టి, తాను సంతోషించి సుగీవునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : నుగీవా! రాజి నవాడు కాలమును గుర్తించి ఆ యా కాలమునకు తగినట్లు 

ధర్మార్ధ కామములను సేనింపవలయును. అట్టుగాక ధర్భమును అర్థమును 

విడిచి కామమును మా[తమే_ సేవించువాడు చెట్టు చివరకొమ్మమీద పరుండి 

ని దించిన వానివలె ముందు [కిందపడి తరువాత మల్కాంచును. 

ధర్మ మర్గం చ కామంచ య స్తు కాలే నిషేవతే 

విభజ్య సతతం వీర సృ రాజా హారిస త్తమ 88.20 

హిత్వా ధర్మం తథా౬ర్షం చ 
(త 

స వృకాాగే యథా సు ప్పః పతితః [పతిబుధ్యతే 38-21 

శ|తువులను వధించుట యందును మి|తులను సంపాదించుట యందును జాగ 

రూకుడైన |వభువునకు ధర్మార్గ కామములు ఫలించును. శ తువినాశనమునకు (ప్రయ 

త్నింపవలసిన కాలము వచ్చినదిగదా! (వస్తుత కర్తవ్యమును గూర్చి మంత్రులతో 
ఆలోచింపుము. 

న్యుగీతకు ౩ రామ|పభూ ! నీ [పసాదమువలన నాకు రాజ్యమును, కీర్తియును, (పాప్పిం 
చిన సంగతి నేను మరచిపోలేదు, ఉపకారికి [పత్యుపకారము చేయనివాడు 
అధముడనికూడ నే నెరుగుదును, నేను నీ వనియందే ఉన్నాను, దేవ గంధర్వ 
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పు[తు లగు నానరులు కోట్లకొలది ఇప్పుడే రాగలరు. వా రందరు గొప్పపీరులు. 

రావణుని వాని బంధువులను వధించి సీఆాదేవిని తెచ్చి నీకు సమర్పింపగలరు, 

ఈ మాటలకు రాముడు సంతోషించి సు|గీవుని కవుగిలించుకొన్నా డు. 

రాముడు : సుగీ'వా ! ఇం|దుడు వర్షించుటలోగాని, సూర్యుడు తన |ప్రభచే చీకటిని 

పాఠదోలుటలోగాని ఆశ్చర్య మేమియు లేదు. అశ్లే, నీ వంటివాడు మితునికి 

(పత్యుపకారము చేయుటలో ఆశ్చర్యపడవలసిన చేమియు లేదు. అవి సహజ 

గుణములు, నీ నవోయముచే నేను శతువును ఉయించుట కష్టముకాదు. 

ఈ మాటలలో నే .వానరసై న్యములు కోట్లకొలది వచ్చి భూమిని ఆ|క్రమించినవి. 

వచ్చిన నై సె నికు లందరు పేరుబడిన ఎరులు. మేరుపర్వతమునుండి శతవలి పదివేలకోట్ల 

వానరులతో వచ్చినాడు. తార తం|డియైన నుషేణుడు, రుమతం|డి తారుడు, వాను 

మంతుని తం|డ్రి కేసరి, కొండముచ్చుల [వభువై న గవాతుడు, కోట్లకొలది నై న్యము 

లతో దిగినారు. ధూ(ముడు శెండువేలకోట్ల భల్లూకములను వెంటబెట్టుకొని వచ్చి 

నాడు, పనసుడు, నీలుడు, గవయుడు, దరీముఖుడు, అశ్వినీచేవతల తనయులై న మైంద 

ద్వివిదులు, బుతరాజి న జాంబవంతుడు, గజుడు, రుమణు్వుడు, గంధమాదనుడు, 

యువరాకై న అంగదుడు, మజియొక. శారుడు, ఇంద్రజానుడు, రంభుడు, వాను 
మంతుడు, నళుడు, దధిముఖుడు, శరభుడు, కుముదుడు, వహ్ని, రంహుడు మున్నగు 

దండనాయకులు వారి వారి సై న్యములతో వచ్చి న్నుగివుని యెదుట నిలిచినారు. 

వచ్చినవారిని లెక్కుపెట్టుట కాని పని, అందరును వచ్చి. శాజై_న స గీవునికి నమన 

రించినారు. ను గీవుడు. ఈ సైన్యమును రామునికి సమర్పించి, 

న్యగీఛుడు : రామ|పభూ! ఈ వానరవీరు లందరు గోప్ప పరా[కమవంతులు,. భూమిమీదనే 

గాక నీటియందును వీరు నంచరింపగలరు. అందరు స్వామిభ క్తి పరాయణులు, 

నీ ఆజ్ఞకు లోబడియుంధురు. ఈ సైన్య మంతయు నిదే, 

వీరి (పస్తుతక రృవ్యమును నే నేరుగుదును. అయినను, నీకు తోచిన విధమున 

ఫీరిని ఆజాపింవుము. 
ఖు 

య న్మన్యసే నరవ్యా(ఘ ప్రాప్పకాలం త్ర దుచ్యతామ్ 

త్వ తెన్యం త్వ ద్వశే యుక్త మాజ్జాపయితు మర్తసి. 40.7 
Rn చి = యె 

కామ మేషా మిదం కార్యం విదితం మమ తత్త్వతః 

తథాపి తు యథాతత్వు మాజ్హాపయితు మర్గసి, 40.8 
అంటీ రః బొ | 

రాముణు : (న్నుగీవుని కవుగిలించుకొని) స్నుగీవా! మన మివ్పుడు శెండువిషయములు 

తెలిసికొనవలయును, సీత (బదికియున్నదా అనునది యొకటి. రావణుని 
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నివాసస్థల మెచ్చట అనునది మజియొకటి. ఇవి తెలిసిన పిదప మనము చేయ 
వలసిన కార్యమునుగూర్చి ఆవల నిర్లయించుకొనవచ్చును. సు|గీవా ! ఒకమాట 
వినుము. ఈ కార్యమునకు అధిపతి నేనుగాని, లత్మణుడుగాని కామ్న. అన్నిటి 
కిని నీవే (వభుడవు. ఆజ్ఞ నీయవలసినవాడవు నీవే. నీకు తెలియని చేమియు లేదు. 

నీవు మా మేలు కోరువాడన. నీ యిష్టానుసారము వీరిని ఆజ్ఞాపింపుము. 

నుగ్రీవుడు వానరవీరులను నాలుగు దిక్కులకు పంపుట 

తూర్చుది క్కు 

న్నుగీఖుడు : వినతా! నీవు లక్షమంది వీరులను వెంటబెట్టుకొని తూర్పుదిక్కునకు పొమ్ము. . 
మీరు సీతాదేవిని "వెదకవలయును. రావణుని నివాస స్థానమును తెలిసికొన 
వలయును. _ పర్యత శిఖరములు, అరణ్యములు, నదులు “ోధింపుడు. గంగ, 

సరయువు, కౌశికి యమున, నరస్వతి, ళోణ, మున్నగు నదులచెంత వెదకుడు. 

మహి, కాలమహి, |బహ్మమాల, విదేహ, మాళవ, కాశి, కోసల, మగధ, 
పుండ్ర, వంగలేళశములలో పర్యటించి జాగరూకులై 'వెదకుడు, సము[ద మధ్యమున 
నుండు పర్వతములందు చూడుడు. పట్టణములందు వెదకుడు. 

మందరసర్వత శిఖరముమీద అనేక విచ్శితరూపములుగల మనుష్యు లున్నారు. 
నరచవ్యా[ఘములు కొందరు సము| దద్వీవములలో నున్నారు. అచ్చట చూడుడు. 

యవద్వీపము నువర్షరూప్యకము అను దీవు లున్నవి. యవద్వీపమును దాటిపోయి 
నచో, శిళిరపర్వతము కనబడును. అది చేవదానవులు సంచరించు (ప్రదేశము. నముద 
మును దాటి ఆవలితీరమునకు పోవుదునేని ౮ _కృవర్హముగల జలములతో. (పవహించు 
శోణనది కానవచ్చును. సిద్దులు చారణులు అక్కడికి వచ్చుచుందురు. అక్కడి రేవుల 
లోను, అడవులలోను వెదకవలయును. అటుె ప్రతద్విపము, ఇమసము[ద్రము_ కాన 
వచ్చును. అక్కడ అసురులు నీడలను పట్టి [మింగుదురు. 

ఇమనము[దమును చాటుదుశేని ఎజ్జని మధుసము[ద్రము, శాల్శలీద్వీపము కన 
బడును, గరుత్మంతుని నివాసము అం దున్నది. విశ్వకర్మ చే నిర్మింపబడినది; “కైలాసము 
వలె ళోభిల్లుచుండును. ఆ శాల్శలీద్వీపమునందు మంచేహు లను రాతను లున్నారు, 
వారు (ప్రతిదినము సూర్యోదయ కాలమున గాయ త్రీమం [త [ప్రభావముచే సముద్రమున 
పడిపోవుచుందురు. సూర్యుని వేడికి మరల చెకి వచ్చుచుందురు. 
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శాల్మలీ ద్వీపమున కావల తీరసము|ద మున్నది, ఆ సము|దమధ్యమున తెల్లని 

బుషభపర్వతము కనబడును. ' అక్కడ సుదర్శన మను సరోవరము కలదు, అందులో 

వెండి తామరపూవులు సువర్ణ కేసరములతో విరాజిల్లుచుండును. దేవతలు అప్సరసల గూడి 

అచ్చట విహారించుచుందురు. 

శీరసము[ దమును 'దాటిపోవుదునేని మంచినీటి సము[దము కానవచ్చును. 

జొర్వుని కోపమున పుట్టిన బడబాగ్ని దానిలో నున్నది. సము(దమునందలి జంతువులు 

బడబాగ్నిని చూచి భయపడి అరచుచుండును. ఆ శబ్దమును మీరు వినగలరు. 

అక్కడికి పదుమూడు యోజనముల దూరమున కనకపర్వతము కనబడును, 

అక్కడి శిల. లన్నియు పనిడిశిలలే, ఆ పర్వతముమీద సవా|సఫణముల ఆదిశేషుడు కని 
పింపగలడు. ఆ పర్వతశిఖరముమీద ఆదిశేషుధ్వజము మూడు బంగారు తలలుగల తాళ 

వృతము 'వేదికతో కూడినది కనిపించును. దానినే తూర్పుదిక్కునకు యెల్లగా 

(తిమూర్తులు నిర్భయించియున్నారు. 

దాని కావల, ఉదయ పర్వత మున్నది. దాని శిఖరము నూరు యోజనముల 

ఎత్తుగానుండి స్వర్గమును స్పృశించుచుండును. అక్క డి వనము మనోహరముగా నుండును, 

ఆ పర్వతముమీద సౌమనస మను ఒక శిఖర మున్నది. ఒక యోజనము వెడల్పు పది 

. యోజనములు నిడివి కలది. పూర్వము (తివికమావ తారమున విష్ణుమూర్తి ఆ సౌమన 

సముమీద నే మొదటియడుగు పెట్టి రెండవ అడుగును మేరుపర్వత శిఖరముమీద “పెట్టినాడు. 

తత్ర పూర్వపదం కృత్వా పురా విష్ణు స్త్రివిక్రమే 

ద్వితీయం శిఖరే మేరో శృకార పురుషో త్తమః 40.58 

సూర్యుడు జంబూద్వీపపు ఉ_త్తర భాగమున |పదక్షిణముగా చుట్టివచ్చి సౌమనన 

శిఖరమునకు వచ్చినంత నే మనకు కానవచ్చును. ఆ సౌమనసన శిఖరముమీద వై ఖాననులు, 

వాలఖిల్యులు అను మహార్తు లుందురు. అక్కడి ద్వీపము “పేరు నుదర్భనము. ఉదయగిరి 

తేజస్సు సూర్యుని తేజస్సుతో కలిసినందున ఉదయసంధ్య ఎట్టగా నుండును. భూమికిని, 

సమ స్తలోకములకును మొదటి ద్వారముగాను, నూర్యునికి ఉదయస్థానముగాను 

(బహ్మా దేవుడు ఈ తూర్పుదిక్కును నిర్ణయించినందున నే ఈ దిక్కునకు “పూర్వదిశ”" 

అను పేరు వచ్చినది. 

ఉదయపర్వతమునకు తూర్పుగా నుండు (ప్రదేశములో సూర్యచంద్రుల సంచారము 

లేదు గనుక అక్కడ చీకటిగా నుండును. చేవతలుమా[త మె అక్కడికి పోగలరు. 
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ఇప్పుడు నేను చెప్పిన [ప్రదేశములలో చక్కగా వెదకుడు. 'అంతకు మించి 

వెళ్లుటకు వానరులకు సాధ్యముకాదు. సూర్యసంచారము లేక హాద్దులు లేక యుండు 

అవలి[ ప దేశముసంగతి మనకు తెలియదు. 

అభాస్కర మమర్యాదం న జానీమ స్తతః పరమ్ 40.68 

మీరు ఉదయపర్వతమువరకు వెళ్లి, సీతాదేవిని, రావణుని _'వానస్థానమును 

కనుగొని ఒక మాసములోపల తిరిగిరావలయును, ఎవ్వరుగాని గడువు మీరకూడదు. 

గడువులోపల రానివారికి మరణదండన విధించుచున్నాను. మీరు కార్యమును సాధించి 

వత్తు రేని ఇక్కడ సమ న్తభోగముల ననుభవించుచు సుఖముగా నుండవచ్చును. 

దక్షిణ దిక్కు 

ను|గీవుడు ఈ విధముగా కొంతమందిని తూర్పుదిశకు పంపించి దజిణదిళ 

కరుగుటకు మేటివీరులను ఏర్పరచినాడు, నీలుడు, హనుమంతుడు, జాంబవంతుడు, 

సుహో తుడు, శరార్కి శరగుల్ముడు, గజుడు, గవాక్షుడు, ను చేణుడు, బువభుడు, 

మెంధుడు, ద్వివిదుడు, విజయుడు, గంధమాదనుడు, ఉల్కాముఖుడు, అసంగుడు, 

అంగదుడు మున్నగు మేటి వీరులను పిలిచి, అంగదుని నాయకత్వమున వారిని దక్షిణ 
దిశకు పంపుచున్నాడు. 

నుగీళుడు : వీరులారా! మీరు దతీణదిశకు వెళ్ళి వెదకుడు. వేయి కిఖరములతో కూడిన 

వింధ్యపర్వత మున్నది. నర్మదానది, గోచావరి, కృష్ణ వేణి, వరదానది, మేఖలానది, 
ఉత్కులానది మున్నగు నదులను చూచి దశార్జవ దేశము నందలి పట్టణములను, 

అశ్వవంతిని, అవంతీనగరములను శోధింపుడు. 

విదర్శ, బుపీక దేశము, మాహిషికచదేళశము, కొళికచదేశము వీనినిచూచి దండ 

కారణ్యము, గోదావరినది, ఆంధ, "పుం, చోళ, కేరళ, పొండ్య దేశములందు చక్కగా 

వెదకుడు. 

తరువాత అయోముఖ మను సహ్యాపర్వతమునకళరిగి అక్కడి చందనవనములను 

వెదకుడు. అటుపైన కా వెరీనది కానబడును. కావేరి నీరు నిర్మలమైయుండును. ఆ నదిని 
అప్సరసలు పూజింతురు. ఆతరువాత మలయపర్వతము కనబడును. ఆ పర్వత శిఖరము 

మీదనే మవోప్రభావుడై న అగ_స్యమహర్షి నివసించుచుండును. వారిని దర్శించి వారి 
అన్నుగహామును పొంది [పయాణము సాగింపుడు. మీకు తా్యమపర్టి నది కానవచ్చును. 

ఆ నదియందు మొసళ్లు కలవు. దానిని మెలకువతో చాటుడు. తరువాత పాండ్య 

నగరమును చూడగలరు, కొంతదూరమున సముద్రము కానవచ్చును, 
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సము[దతీరమును చేరిన పిదప మీ రందరు ఆలోచించుకొని తరువాత జరుగవలసిన 
కార్య[క్రమమును నిర్ణయించుకొనవలయును. మ హెం[దసర్వతము నము[దము చేరువనే 

యున్నది. అది రమ్యముగా నుండును. అచ్చటికి దేవతలు, యక్షులు, సిద్దులు, బారణులు 

అప్సరసలు వచ్చుచుందురు. చేవేం[దుడు [పతి వర్వదినమునను అచ్చటికి వచ్చుచుండును. 

[సమ్ముదస్నానమున క్రై కాబోలు] 

ఆ సము[దమునకు అవలితీరమున నూరుయోజనముల వైశాల్యము గల ఒక 

ద్వీప మున్నది. ఆ ద్వీపమునందు చక్కగా వెదకవలయును. సమ స్త ప్రయత్నములు చేసి 

సీతా దేవిని అచ్చట (శద్దగా. వెదక వలయును, ఆ ద్విపమే రావణాసురుని నివాసస్థానము. 

తత్ర సర్వాత్మనా పీత్రా మార్గిత వ్యా విశేషత; 

స హి దేశ స్తు వధ్యస్య రావణస్య దురాత్మనః 41.25 

రాక్షసాధిపతే ర్వాస స్సహ స్రాక్షసమ ద్యుతేః 41.26 

ఆ సమ్ముద మధ్య|పచేశమున అంగారక యను ఒక రాకని కలదు. అది నీడను 

పట్టుకొని ఆకర్షించి |పాణులను భతీంచును. దానిని కనిషెట్టి పొండు. ఆ ద్వీపము 

నంతయు శోధించి సీతా దేవి అచ్చట ఉండునది లేనిది నిస్సంశయముగా అేల్చుకొనవలెను. 

ఆ ద్వీపమును దాటి నూరుయోజనములు వెళ్లుదుశేని 'పుష్పితకము' అను ఒక 

పర్వతను సము దమున కొనిపించును. అక్కడికి సిద్దచారణులు వచ్చుచుందురు. దానికి 

రెండు శిఖరములు కలవు - ఒకటి బంగారు శిఖరము, రెండవది వెండిశిఖరము. బంగారు 

సీఖరమును సూర్యుడు సేవించును. వెండిశిఖరమును చం|దుడు సెవించును. ఆ పర్వతము 

కృతఘ్నులకు, నృశంసులకు, నాస్తికులకు కనబడదు. మీరు ఆ వర్వతమునకు శిరసా 

నమస్కరించి సీతా దేవిని వెదకుడు. 

ఆ పర్వతము దాటి పదునాలుగు యోజనములు వెళ్ళినచో సూర్యవంత మను ఒక 
పర్వతము కానవచ్చును. ఆనె, వై ద్యుత మను మజియొక పర్వత మున్నది. అక్కడి 

వృక్షములు సర్వదా ఫలభరితములై యుండును. ఆ ఫలములను తిని, మధువును చెవించి 

[పయాణము సాగించవచ్చును. 

అటుతరువాత కుంజర మను పర్వత మున్నది. అక్కడనే విశ్వకర్మ అగస్త్య 

మహర్షికి ఒక భవనమును నిర్మించియున్నాడు. ఆ భవనము శ భాయమానముగా 

నుండును. అక్కడ భోగవతి యను పట్టణ మున్నది. అది సర్పరాజై_న వాసుకి నెలవు. 

సీతాదేవిని అక్కడ వెదకుడు. 
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అక్కడినుండి సాగిపోవుదునేని బువషభపరసితమును చూడగలరు. ఆ పర్వత 

(పొంతవనమున అనేక వర్ణముల చందనవృకము లున్నవి. మీరు ఆ చందనమును" 
స్పృశింపరాదు. రోహితులు అను గంధర్వులు ఆ వనమును రతింపుచుందురు ముదు. 

గురు గంధర్వులు అచ్చట నివసించుచుందురు. ఎ లూమడు, [గామణి, శి గుడు, 

శుభుడు, బ[భుడు అనువారు. భూలోకమున అగణ్యము లగి పుణ్యకర్మలు చేసి పుణ్య 

లోకములను సాధించిన మహనీయులు ఆ బుషభపర్వతమునందు వసించుచుందురు. 

అటుమీద పితృలోకము, యముని రాజధానియు నున్నవి. అక్కడ _వీకటిమయమై 
యుండును. మీ రక్కాడికి పోజాలరు. 

వానరవీరులార* ! నేను చెప్పిన చోటు లన్నింటిని చక్కగా వెదికి సీతాదేవి 
వృత్తాంతమును తెలిసికొని రండు. ఎవడు ఒక్క మానములోపల తిరిగివచ్చి 'కనబడినది 
సతి అని చెప్పగలుగునో -అతడు నాతో సమానుడై అన్ని భోగముల ననుభవించుచు 
సుఖముగా ' నుండగలడు, 

య స్తు మాసా న్నివృత్తో (గ్రే దృష్టాసీతేతి వత్యుతి 
మ త్తుల్యవిభవో థోగై స్పుఖం స విహరిష్యతి 41.48 

సీతాదేవిని సందర్శించివచ్చినవానికంశు నాకు కావలసినవాడు మరియొక 
డుండడు: నా |పాణమునకన్న అతడె అధికుడు. అత డెన్ని తప్పులు చేసినను నావాడు 
గానే ఉండగలడు. 

మీ రందరు బలసంపన్నులు. వర్మాక్రమవంతులు. _గొప్పవంశమున జన్మించిన 
వారలు, మీరు సకల [పయత్నములు చేసి సీళా దేవిని వెదకి కార్యవిజయమును సాధింపుడు. 

పడమటిదిక్కు 

స్యుగివుడు తార తం|డియెన సుషేణునికి నమస్కరించి చెప్పుచున్నాడు. 

న్నుగ్రీఖ్రతు : మామా! నీవు రెండులకల వానరులను వెంట బెట్టుకొనాపళ్చిచుదిళ కరిగి 
సీతాదేవిని వెదకుము. బాప్లాకదేళముతో గూడిన సురాష్ట్ర)ము, శూర, 

కుడి దళములను వెదకవలయును, పడమటితట్టు [ప్రవహించు నదములను అక్కడి 
బుముల ఆ|శమములను, అరణ్యములను, పర్వతములను వెదకి వానిని దాటుకొని 

పోగా మీకు ఒక నిర్ణల్మప బేశము కనబడును. ఎక్కుడచూచినను బండలు, కొండలు 

తప్ప మరేమియు కనబడదు. ఆ తరువాత పడమటి సము[దము కనిపించును. 

సముద్రతీరమున మొగలిపొదలు, కొబ్బరిచెట్లు మొదలై న చెట్లు కానవచ్చును. 
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మురచీపట్టణము, జటీనగరము, అవంతి, అంగలోప అను పట్టణములను చూచి 

వెదకుడు. అల&ిత మను ఒక వనముకలదు. అందును వెదకుడు. 

సింధునది సముద్రమును కలియుచోట "ొమగిరి అను ఒకపెద్ద పర్వతము 
సము[ద మధ్యమున నున్నది. చానిమీద శెక్కలుగల సింహము లున్నవి. ఆ సింవా 

ములకు జపహోర మేమోతెలియునా ! తిములు పనుగులు, ఆ తిములను, వనుగులను అవి 

పట్టుకొనిపోయి తమ గూండ్లలో "పెట్టుకొనును. (ఆ గూండ్లు ఎంతెద్దవో ! ) ఆ సము[ద 
ముననే పారియాత పర్వత మున్నది. ఆ పర్వతశిఖరముమీద ఇరువది నాలుగుకోట్ల 
గంధర్వులు నివసించుచుందురు. మీరు వారి చేరువకు పోవలదు. అక్కడి చెట్టయందలి 
ఫలములనుకూడ కోయరాదు. ఆ వనమును గంధర్వళూరులు కాపాడుచుందురు. మీరు 
ఆ | పదేశమునందుకూడ మెలకువతో వెదకుడు మీరు ధర్మము నవలంబించి జాగరూకులై. 
'మెలగుదురేని, మీకు గంధర్వులవలన భయము కలుగదు. 

అక్కడనుండి కొంతదూర మరుగుదుశేని వజము అను ఒక పర్వతము కనబడును. 
ఆ వ(జగిరి గుహలలో సీతాదేవిని వెదకుడు. సము[దము ముప్పాతిక పాలు చాటుదు 

రేని ఒక పర్వతము కనిపించును. దానిపేరు చ[కవంతము. "వేయి ఆకులుగల చ|కాయుధ 

మును పూర్వము ఈ పర్వతముమీదనే విశ్వకర్మ నిర్మించినాడు. ఒక దేవాసుర సం|గామ 
మున వాయ గీవుడు, పంచజనుడు అనువారిని విష్ణుదేవుడు ఆ పర్వతము మీద సంహా 
రించినాడు. హయ) గీవవధకు ఫలముగా చక్రము, పంచజన సంహోారమునకు ఫలముగా 

పాంచజన్యము, ఈ రెండును (శంఖ చ కములు) విషుమూ ర్రికి లభించినవి, 

తత్ర పంచజనం హత్యా హయ।గీవం చ దాననమ్ 

ఆజహార తత శ్న(క్రం శంఖం చ పురుషోత్తమః. 42.28 

అక్క_డి కిరువది యోజనముల దూరమున వరాహగిరి అనుపర్వతమూ సము దమున 

కనిపించును. దానిమీద (పాగ్టోతిమ మను నగర మున్నది. అదే నరకాసురుని వాన 

స్థానము. అక్కడ సీతా దేవిని వెదకవలయును. 

దానిని చాటిపోయినచే మేఘవంత మను పర్వతము కానవచ్చును. అక్కడి 

(పదేశము లన్నియు బంగారు మయములు. చేవతలు ఇం|దునికి పట్టాభిషేకము చేసినది 

ఆ పర్వతముమీదనే. దానిని ఇం దుడు వాలించుచుండును. 

దానిని చాటిపోవుదు లేని అరువదివేల పర్వతముల పంక్తి యొకటి కానబడును. 

సావర్ణి మేరుపర్వతము ఆ పంక్తి నడుమ నున్నది. . సూర్యదేవుని వర ప్రభావమున అక్కడి 
వృక్షములు సువర్ణద్యుతు లీనుచుండును. అచ్చటి చేవ దానవ గంధర్వులు బంగారు 
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కాంతితో 'వెలుగుచుందురు. విశ్వే దేవతలు, మరుత్తులు, అష్టవసువులు, సాయం సంధ్యా 

సమయములలో ఈ సావర్ణి మేరుపర్వతమును చేరి సూర్యునికి ఉపస్థానము చేయుదురు. 

వారి..పూజ అందుకొని సూర్యుడు అ న్తగిరి చేరి అద్భశ్వు డగుచుడును. ఈ మేరుపర్య 

తమునకు అ_స్తగిరి' పదివేల యోజనముల దూర మున్నను సూర్యభగవానుడు ఒక్క 

ఘడియలో అ స్హగిరి చేరుకొనగలడు. ఆ పర్వతళిఖరమున పాశవాన్తు డైన వరుణుని. 

భవన మున్నది. దానినికూడ విశ్వకర్మ యె నిర్మించినాడు. 'మేరుపర్వతమునకును అస్త 

గిరికిని మధ్య పదితలల తాళవృత మున్నది. అది బంగారుమయమై అనేక చచిత్రవర్షము 

లతో |ప్రకాశించుచుండును. గొప్ప తపస్వియైన మేరుసావర్ణి యుండు సావర్ణి మేరు 

వర్వతమునను, అచ్చటి రహన్య[పదేశములందును, సరోవరములయందును చక్కగా 

వెదకవలయును. సావర్ణి మహర్షికి సాష్టాంగనమస్కారము చేసి సీతాదేవి వృత్తాంత 

మును అడిగి తెలిసికొనుడు, సూర్యు డుదయించి ఉదయపర్వతము మొదలు అ స్పగిరి 

పర్యంతముగల |పదేశములందు (పకాళించి చీకటిని పోగొట్టును. వానరులు అంతవరశే 

పోగలరు. సూర్యనంచారములేని ఆవలి|పదేశము సంగతి మనకు తెలియదు. 

మీరు అస్తా[దివరకు వెళ్ళి సీతాదేవిథి వెదకి రావణుని నివాసమును తెలిసికొని 

ఒక నెలలోపల రావలయును. గడువులోపల రానివానికి మరణదండనము. 

మీ రందరు గొప్ప పర్శాకమవంతులు. అందరు మా మామయగు సువేణుని 
మాటలోనుండి కార్యమును సాధించుకొనిరండు. సీతాదేవి కనబడినచో మన మందరము 

కృ 'తార్థుల మగుదుము. వీరులారా! నేను చెప్పిన విషయములేకాక మీరుకూడ దేశ 

కాలములను గమనించి కార్యాకార్యములను నిర్ణయించుకొని జరువదగన పనులను 

జరుపుడు. పోయిరండు. 

ఉతర ది క్కు! 

సు[గీవుడు శతవలిని పిలిచి ఉత్తరదిళశనుగూర్చి చెప్పుచున్నాడు. 

న్యుగీఛడు : శతవరీ ! నీవు ఒక లతమంది వానరవీరులను వెంటబెట్టుకొని నీ మంత్రులను 

కూడి హిమవత్పర్వతశోభితమెన ఉ తృరదిశకు వెళ్లి సీతాచేవిని 'వెదకుము, 
మీరు కృతకృత్యులై వత్తురేని మనము శ్రీరాముని బుణము తీర్చుకొన్న వార 
మగుదుము.. (శ్రీరాముడు సర్వభూతములకు పూజనీయుడు. ' నునయందు 

మిక్కిలి (పీతిగలవాడు. _కావృన రామశార్యము (కైకకు లతో “'చేయధగి 
యున్నది, ప టం 
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ఘీరు నదుల దరులలో, అరణ్యములలో, పర్వతములమీద, అన్నిచోట్లలో వెదక 

ఎలయును. మ్లేచ్చ, పుళింద, శూరసేన, (పస్థల,: భరత, మద్ర, దతిణకురు, కాంభోజ, 

యవన, శక, ఆరట్టక, బాహ్లిక, బుషిక, పౌరవ, టంకణ, చీన, పరమచీన, వివోర, 

దరద దేశము లన్నింటిని చక్కగా వెదకుడు. -హిమవత్సర్యతమునందు మాటిమాటికి 

వెదకుడు. అక్కడి అడవులు, నదులు, పర్వతమధ్య పదేశములు అన్నియు పరీకింపుడు. 

ఆ తరువాత ఫోమా[శనుము చూచుకొని కాళ మను పర్వతమున కరుగుడు, 

ఆ పర్వతమునందు బంగారుగను లున్నవి. అక్కడినుండి సుదర్శనపర్వత మున కరుగుడు. 

ఆవపెని దేవసఖపర్వత మున్నది. 

చాన్గి కావల నూరుయో జనములవరకు గల' [పచేశమున కొండలుగాని నదులు 

గాని, చెట్టుగాని ఉండవు. ఆ (ప్రదెళము శూన్యముగా నుండును. అచ్చట [పాణిసంచా 

రములేదు. ఆ |పచేశమును వేగిరముగా దాటవలయును, 

ఆ తరువాత 3 లాసపర్వతము కనబడును. ఆ పర్వతమును చూచినంతచన్చే మీకు 

సంతోషము కలుగును. ఆ కైలాసపర్వతముమీదనే కుబేరుని భవన మున్నది. దానిని 

విశ్వకర్శ నిర్మించినాడు. ఆ భవనపు ఆవరణమున ఒక తామరకొలను కలదు. అందులో 

కమలములు, కలువలు నిండియుండును. హంసలు కారండవములు కనులపండువు 

శావించును. అక్కడికి అప్సరసలు వచ్చుచుందురు. అదియే యతరాశైన కుబేరుని 

నిలయము. 

ఆపె మీకు [కౌంచ పర్వతము ' కానవచ్చును. దాని విలముగుండ వెళ్ళుట 

అమితకష్టము. పురు మెలకువతో పోవలయును. ఆ బిలమున మహార్తు లుందురు. 

[శొంచపర్వత శిఖరమును చూచి అనంతరము, శెట్టు చేమ లేని కామపర్వత 

మును కనుగొనగలరు. ఆ తరువాత సమ న పకులతోకూడిన మానసపర్వతము కాన 

వచ్చును. అక్కడికి. దేవతలుగాని, దానవులుగాని, రావసులు గాని ఎవ్వరును వెళ్ళలేరు, 

ఆ |వచేశము లన్నియు మీరు జాగరూకుల్రై వెదక వలయును. 

(కోంచపర్వతమును చాటిన పిదప మీకు మెనాకపర్వతము- గోచరించును, 

దానవరాతై న మయుని భనన ముండునది అచ్చటనె. ఆ భవనమును మయుడే స్వయ 

ముగా నిర్శించుకొన్నాడు. అక్కడ కిన్నరథస్త్రీ లుందురు. 

_ అక్కడనుండి పోవుదు లేని మీ కొక. ఆ[శమము కనిపించును. అణిమాది సిద్దులు 

గల మహర్షులు అచ్చట నివసించుచుందురు. షురు వారికి నమస్కరించి సీతాదేవి వృత్తాం 

తము నరయుడు. వైఖానస మను సరోవరము అచ్చటనే యున్నది, అది అత్యంత రమ్య 
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ముగా నుండును. కుబేరుని వాహన'మెన సార్వఫామ మను ఏనుగు ఆడ యేనుగులతో 

కూడి అక్కడ వివారించుచుండును, 

ఆ నరోవరమున కావల చం [ద సూర్యుల సంచారములేదు. నత్యతము లుండవు, 

"మేఘము లుండవు. అంతయు నిశ్శబ్దముగా, శూన్యముగా నుండును. 

నూర్య చం [దుల సంచారము లేకపోయినను అక్కడి సిద్దపురుషులు స్వయం 

(వకాళులు కావున ఆ |పదేశ మంతయు వెలుగు గలిగియుండును. 

ఆ (పచేశమున కావల శై.లోద అను నది కలదు. దాని తీరములందలి కీచకములు 
పొడవుగా నుండి కలిసికొన్లియుండుటవలన సిద్దులు వానిమీదుగనే ఇవతలి తీరమునుండి 
ఆవలకు రాకపోకలు సాగిరచుచుందురు. 

దానికి ఆవల ఉ_త్తరకురుదేశ మున్నది. పుణ్యవంతులుమాత మే అక్కడ నివ 

_సింతురు. బంగారు కమలములతోకూడిన నీల వై డూర్యముల వన్నెలు గల తామరతీగ 

లతో అలంకృతములై న నదులు వేనవేలుగా అందు |వవహించుచుండును. అక్కడి 

జలాశయములు పువ్నములతో నిండి రమణీయము లై యుండును. అక్కడి నదులలో 

ముత్యములు, రత్నములు కలవు. నదుల మధ్య|పచేశములలో కాంచనమయ పర్వత 

ములు [పకాశించుచుండును. అక్కడి వృతములందు, సువాసనల వెదజల్లు పుష్పములు: 

రుచ్యములై న ఫలములు ఎల్లప్పుడును లభించును, 

అక్క-డి వృతములు కల్పతరువులు. కోరినవారి అన్నీకోరికలను తీర్పగలవు 

కొన్నివృజములు నానావిధములై న వస్త్రముల నిచ్చును. మరికొన్ని వృతములు 

నవరత్న ములను, ఆభరణములను, (స్త్రీలకుగాని పురుషులకుగాని కావలసినవాని 

నన్నింటిని |పసాదించుచుండును. మరికొన్ని వృతములు శయ్యల నిచ్చును. మరికొన్ని 

పువ్పమాలలను, తినుబండములను, పానీయములను పుష్కలముగా ఇచ్చును. మరికొన్ని 

వృథములు రూపయౌావనసంపన్న లగు కాంతలను | పసాదించును. 

మనఃకాంతాని మాల్యాని ఫలం త్య త్రాపరే (ద్రుమాః 

పానాని చ మహార్హాణీ భత్యాణీ వివిధాని చ 489.50 

త్రియశ్చ గుణసంపన్నా రూప యౌవన లక్షితాః . 483.51 
ళీ 

అక్కడికి గంధర్వులు, కిన్నరులు, కింపురుషులు, సద్దులు, నాగులు, విద్యాధరులు 

తమ (స్త్రీలను కూడివచ్చి [కీడించుచుందురు. అక్కడ వీనుల కింపుగా సంగీతము వినబడు 

చుండును... అక్కడ యుండువారు ఎల్లప్పుడు సంతోషముతో కాలము గడపుదురు. 



శ్రీరాముడు తన అంగుశీయకమును హనుమంతుని కిచ్చుట 5 

'ఉ త్తరకురు దేశమున కావల ఉ_త్తరసము[ద్ర మున్నది. ఆ సము[దమధ్యమున సోను 

గిరి యను పర్వత మున్నది. ఇం[దలోకమునకు, [బహ్మలోకమునకు పోగలఠిగినవారి కే 

ఆ. పర్వతము కానబడును. అక్కడ సూర్యసంచారము ' లేకపోయినను ఆ పర్వత కాంతి 

చేతనే ఆ[ప్రదేశము (పకాశించుచుండును. ' 

(బహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు ఆ సోమగిరిపె నెలకొని యుందురు. (బహ్మార్దులు 

వారిని సేవించుచుందురు. ఆ సోమగిరిని [పవేశించుట చేవతలకును సాధ్యముకాదు. 

కావున మీరు ఆ పర్వతమును దర్శించి వెంటనే మరలిరండు. "వానరులు అంతవరకే 

పోగలరు. ఆవలి[పదేశము సంగతి మనకు తెలియదు. 

వీరులారా! నేను చెప్పిన [పదేశములలో 'వెదకుడు. చెప్పని |పచేశములయం 

దును వెదకి కార్యమును సాధించుకొనిరండు. అట్లు కావింతురేని (శ రామునికి సంతో 

వము కలిగించినవా రగుదురు. అంతకంశు మిక్కిలిగా నాకును సంతోషము కలిగించిన 

వా రగుదురు. మీరుకూడ భార్యలను, బంధువులనుకూడి సుఖనుగా నుండగలరు. 

ఈ విధముగా ను|గీవుడు వానరవీరులకు చెప్పవలసిన మాటలు చెప్పి కార్య 

మును సాధింపగలవాడు హనుమంతుడే యని నిర్ణయించుకొని హనుమంతునితో (పత్యే 

కముగా కొన్ని మాటలు చెప్పుచున్నాడు. 

న్యుగీవడు 2 వానుమంతుడా ! నీవు భూమియందుగాని, నీటియందుగాని, ఆ కాశమునందు 

గాని, స్వర్ణమందుగాని ఎదురులేనివాడ వై సంచరింపగలవు. అసురలోకము, 

గంధర్వలోకము, నాగలోకము, దేవలోకము, అన్ని లోకములు నీ వెరుగుదువు. 

గమనమునగాని, పర్శాకమమునగాని, తేజన్సునగాని, నీ తండి యగు వాయు 

చేవునితో సరివచ్చువాడవు. శేజస్సున నీకు తుల్యు డగు [పాణి ఈ లోకమున 

నాకు కానరాలేదు. కావున ఈ మహ త్కార్యము నీవలన నే .చక్క_బడవలయును. 

నీవు నీతికోవిదుడవు. బలము, బుద్ది, వరాకమము, 'రేశకాలానునరణము 

మున్నగు గుణములలో నీకు సాటిరాగలవారులేరు. 

త్వయ్యేవ హనుమ న్నస్తి బలం బుద్ధిః పరాక్రమః 

దేశకాలానువృ త్తిశ్చ నయశ్చ నయపండిత. 44.7 

శ్రీరాముడు తన అంగుశీయకమును హనుమంతుని కిచ్చుట 

స్నుగీవుని మాటలను (శ్రీరాముడు విన్నాడు. కార్యసాధకుడు వానుమంతుడే ' 

నని [శ్రీరాముడు [గ్రహించి పొనుమంతుని చూచి సంతోషించి సీతా దేవికి అభిజ్ఞూునముగా 

తన నామాంకితమైన అంగుళీయకము నిచ్చి చెప్పుచున్నాడు. 
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రాయుడు : వానుమంతుడా ! ఈ యంగుళీయకమును “కొనుము. దినిని చూచి నీవు 

నా యొద్దనుండి వచ్చినవాడ వని సీత తెలిసికొని నిన్ను విశ్వసించి, నిస్సంచేహాము 

గాను, నిర్భయముగాను నీ నం దేశమును [గహించును. నీ ఉత్సాహము, నీ బల 

సరాకమములు, సు! గీవుని పలుకులు ఈ కార్యసిద్ధి నీ వలననే కాగల దని 

సూ-చించుచున్నవవి, 

దదౌ తస్య తతః (పీత స్వ్వనామాంకోపళశోభితమ్ 
అంగుళీయ మభిజ్ఞానం రా జప త్ర్యాః పరంతపః 44.12 

అనేన త్వాం హరిశేష్ట చిహ్నేన జనకాత్మజా 
మ త్పకాళా దనుప్రా_ప్ప మనుద్విగ్నాను పశ్యతి. 44.18 

వ్యవసాయశ్చ తే వీర సక్త్వ్వయు క్రశ్చ -విక్రమః 
_సుగ్రీవన్య చ సందేశ స్పిద్ధిం కథయతీవ మే. 44.14 

పానుమంతుడు ఉంగరమును (గహించి శిరస్సున దాల్సి, అంజలి ఘటించి 

(శ్రీరాముని చరణారవిందములకు నమస్కరించి [పయాణమునకు సిద్ద మగుచున్నాడు. 

రాయుడు : హానుమంతుడా! నేను నీ బలము నాథయించి యున్నాను నుమా! నీవు 
మహా పరా|కమవంతుడవు - వాయుదేవుని కుమారుడవు: నీవు సర్వ(పయత్న 

ములు చేసి సీత అభించునట్టు చూడుము. 

అతిబల బల మా శ్రిత _స్తవాహం 

హరివర విక్రమ విక్రమై రనల్రైః 

పవనసుత యథాభిగమ్యతే సా 
జనకసుతా హనుమం స్తథా కురుష్వ. 44.17 

వానరవీరులు నాలుగు దిక్కులకు బయలుదేరినారు, 

రాముడు : స్ముగీవా ! ఈ భూగోళ విశేషములు సవిస్తరముగా. చెప్పితివిగదా ! నీ కెట్లు 
తెలియును 

న్యుగీవుజు : రామ|పభూ ! ఆ కథ చె ప్పెదను విముము, 

పర్వత బిలమున వాలి మరణించె నని భావించి, నేను బిల చ్వారమును బంధించి 
కిష్కింధకు వచ్చుట, మంతుల (పోదృలనుతో రాజ్యము నంగీకరించుట, నేను రాజ్య 

పాలన చేయుచుండగా వాలి మరల వచ్చుట మున్నగు విషయములు  చెప్పితినిగదా! 

నన్ను, .నా మంతులను చంపుటకు వాలి ఉద్యమింపగా మేము [పాణధీ తితో పరు 

గెత్తుటలో నేను భూమండల మంతయు సంచరించి నాలుగు దిశలను చూచితిని, 
నా అవస్థను చూచి, మతిమంతుడై న వానుమంతుడు మతంగా[శమము సంగత్తియు, 
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వాలి కీయబడిన శాపమును. గూర్చియు నా జ్ఞ ప్పికి తేచ్చినాడు. అప్పటినుండియు 

నీ దర్శన మగువరకు బుళ్యమూక పర్వుతమ్మువై నివసించుచుంటిని. ఈ భూమండల 

విశషము లన్నియు నా కిట్లు ఇఆలియవచ్చినవి. 
౧౧ 

సీతాన్వేషణ పరాయణులై వానరులు నలుదిశలకు పోయినపిదప శ్రీరాముడు 
లవ్మణుని గూడి |ప[నవణగిరినై నివసించుచు వారి రాక శకెదురుచూచుచున్నాడు. 

దకీణదిశ కరిగినవారు తప్ప మిగిలినవానరులు గడువులో మరలి వచ్చుట 

నుగీవుని ఆజ్ఞానుసారము వానరులు అన్ని పచేశములలోను నీతా దేవికొరకు 
ఆయాదిక్కుల వెదకుచున్నారు. వగ లంతయు ఎవనిమట్టుకు వాడు తిరిగి వెదకుట, 
రాతి కాగనే అందరు ఒకచోట కలిసికొని మంచిచెడ్డలు మాటలాడుకొనుట, ఈవిధముగా 
తిరిగినారు. తూర్పుదిశ కరిగిన వినతుడు, ఉ_త్తరదిశ కేగిన శతవలి, వళశ్చిమదిశకు చనిన సుమేణుడు వారివారి సైన్యములతో గడువు లోవలఫే వచ్చి తమ వృత్తాంతమును 
ను| గీవునికి చెప్పినారు. 

వానడులు 2 (ప్రభూ ! మీరు చెప్పిన [పదేశము లన్నింటిని ఎంతో మెలకువతో వెదకితిమి. 
కాని సీతాదేవి మాకు కనిపింపలేదు. సీతా దేవి ఏ దిక్కుకు కొనిపోబడెనో ఆ దిశే 
హనుమంతు డరిగియున్నాడు. ఆ మహాత్ముడు సీ తా దేవిని తప్పక చూచిరాగలడు. 

ఉదార సత్స్వాభిజనో మహాత్మా 

స మైథిలీం (ద్రక్యతి వానరేం(దః 

దిశం తు యా మేవ గతా తు సీతా 

తా మాస్టితో వాయుసుతో హనూమాన్, 47.14 

[కార్యమును సాధింపలేకపోయినను నీరు గడువులోపలనే ఊరు చేరినారు [| 

ద&ిణదిళ కరిగిన వానరుల కష్టములు 

దతీణదిళ్ళ కరిగినవారు ఎన్నో చిక్కులలో పడినారు. . వింధ్యపర్వత మంతయు 
వెదకినారు. అక్కడి అరణ్యములు, గువాలు, సామాన్యమైనవి కావు. వెదకుట మికీ_గి 

కష్టమెనది. 
స తు దేళో దురన్వేషో గుహాగహనవా న్మహాోన్, 488° 

అక్కడనుండి ఒక శూన్య. |పదేశమునకు వచ్చినారు.. అచ్చట జనసంచారము లేదు. 

జంతువులులేవు. తుదకు నీరుకూడలేదు. కండుమవార్షి కుమారుడు పదునారువత్సరముల 
బాలుడు అచ్చట మరణించినందున కండుమవార్షి ఆ (ప్రదేశమును. శపించినాడు, ' 
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ఆ శాపమువల్ల చేశ మంతయు శూన్యమయిపోయినది. వానరులు అక్కడనుండి పోయి, 
తీగలు పొదలు దట్టముగానుండు ఒక భయంకర [పదేశమును చూచినారు. అక్కడ ఒక 
రొక్షునుడు కనబడినాడు. అతడు వానరుల ెకి వచ్చి అందరను చంచెద నని భయ పెట్టి 
నాడు, అంగదుడు వానిని చూచి అతడు రావణుడే అని తలచి చేతితో ఒక మంచి 

దెబ్బ కొట్టినాడు. ఆ దెబ్బకు రాకనుడు రక్తము [కోక [పాణములు విడిచినాడు. 

వానరులు సీతాదేవిని ఆ[వదేశమున వెదకి ఆమెను కానక అక్కడనుండి ఒక 
గువాను జొచ్చి అందులో -వెదకినారు. ఎన్నిచోట్ట వెదకినను సీతా దేవిజాడ కనబడ లేదు. 

వానరులకు దుఃఖము వచ్చినది. అందరు దిగులువడి ఒక చెట్టుకింద కూర్చుండినారు. = 

అంగదుడు : మనము వినువులేక అడవులలో, కొండలలో, గుహలలో, ఎక్క డెక్క_డనో 

వెదకినాము. సీశాదేవిగాని, ఆమెను అపవారించిన రాతనుడుగాని మనకు 

కానరాలేదు. కాల మేమో ఎక్కువగా గడచిపోయినది ! సు|గీవు డన్ననో ఉగ 

శాసనుడు ! కావున మన మీంకను వెదకవలయును. సోమరితనము, విచారము, 

నిద అన్నిటిని విసర్జించి వెదకవలెను. విసుగు నొందక ఉత్సాహముతో పని చేసి 

నచో కార్యిద్ది యగునని పెద్దలు చెప్పియున్నారు. 

ఆని ర్వేదం చ దాక్యం చ మనస శ్చాపరాజయః 

కార్యసిద్ధి కరా ణ్యాహు స్తస్మా దేత (ద్రువీ మ్యహమ్, 49.6 

దిగులువడి కూర్చుండినచో పను లగునా! లెండు! లేచి ఈ యడవు లన్నియు 
వెదకుదము. 

గంధమాదనుడు" (దప్పి, అలసటవలన మాట సరిగా పలుకలేక) అంగదుడు చెప్పినన్తే 

చేయుదము. 

అందరు లేచి వింధ్యపర్వత మెక్కి. అక్కడ నంతయు వెదకి [కిందికి దిగి కొంచెము 
'సేప్లు విశ్రమించి మరల ఇయలుదేరినారు. గుహా లన్నిటిని తిరిగిచూచినారు. ఇట్లు తిరుగు 
టలో నుగీవుడు పెట్టిన నెలగడవు దాటిపోయినది. ఇంకను వెదకుచునే యున్నారు. 
అచట విశాలమైన బిల మొకటి కనపడినది. 

బుక్షవిల |పవేశమూ 

ఆ బిలము వేరు బుకబిలము. వానరు లందరును అలసిపోయ ఆకలిదప్పులతో 
బాధఏడుచున్నారు,.. [కంచములు, హంసలు, సారసములు, చక్రవాక ములు, ఆ విలము 

శా 
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నుండి బయటికి వచ్చుట చూచినారు. వాని చెక్కలు తడిసియుండినవి. అందరు 

ఆ బిలము సమీపించినారు. 

వాశుమంటడు : (కాంతారవనకొవిదుడు) మనము మిక్కిలి అలసియు న్నా ము. ఈ పకుల 
రెక్కలు తడిసియుండుట చూడగా ఇం దేదో జలాశయ మున్నట్టు తోచుచున్నది. 
విలద్వారము చేరువగా తరువులు చక్కగా ెరిగియున్నవి. 

వానరు లెల్లరు బిలము (పవేశించినారు. అంథకారబంధురమై యున్నది. 
మార్గము కనిపింపలేదు. ఒకరినొకరు పట్టుకొని నెమ్మదిగా అడుగుమీదఅడుగు చెట్టుచు 
నడువసాగినారు. కొంతదూరము వెళ్ళుసరికి వెలుతురు కనిపించినది. మనోహరమైన 
ఒక ఉద్యానవనము వారి కంటబడినది. వృతము లన్నియు విరియబూచియుండినవి. 

అచ్చటి వెదికలు _వైెడూర్యమణులతో నిర్మింపబడి యుండినవి. ఒక సరోవరము కాన 
వచ్చినది. ఆ సరన్ఫున బంగారు తామరపూవులు, బంగారు చేపలు, బంగారు తాబేళ్లు 

ఉన్నవి. అచ్చట ఒక దివ్యభవనము గోచరమైనది. దానికి బంగారు కిటికీలు, ముత్యాల 
_ తోరణములు, వెండినేల అమర్పబడియున్నవి. ఎక్కడ చూచినను బంగారు, వెండి, 
రత్నములు, ముత్యములు కనబడు చుండినవి., సుగంధ దవ్యములు రాసులురానులుగా 

నుండినవి. వ్యన్త్రృములకు లెక్కలేదు. తినదగిన ఫలమూలములు సమృద్దిగా నుండినవి. 
వీనిని తిలకించుచు నడచుటలో వానరులకు ఒక -తాపస్న స్త్రీ కానవచ్చినది. ఆమె అపార 
తేజస్సుతో వెలుగుచుండినది. ' 

వొనుముంతుడు : (ఆమెకు నమస్కరించి) తల్లీ ! నీ నెవ్వతెవు. ఈ విలువగల వస్తు సమూ 
వాము లెవ్వరివి ? మే మెంతో అలసిపోయి ఆకలిదప్పులతో జాధపడుచు, ముందు 
వెనుకలు చూడక నీటికొరకు ఈ విలమున ప్రవేశించినాము. ఇక్కడి చిత్రము 
లను, వైభవమును చూచి మోహితుల మెనాము. ఈ సువర్ల ర్ల వృతము లేమిటి! 
ఈ సరోవరమున బంగారు కమలము లెట్టు పుట్టినవి! ఈ “శపోబిల మెవ్వరిది ! 
మాశేమియు తెలియుటలేదు. నీవు చెప్పుదు'వేని వినగోరుచున్నో ము. 

తౌవని * మయు డను దానవుడు తన మాయచే ఈ సువర్షావనమును- నృజించినాడు. 
పూర్వము, ఈ మయుడే చానవులకు శిల్సిగా నుండువాడు. అతడు గొప్ప 

తపస్సు చేసి [బహ్మవలన వరము పొంది ఈభవనమును నిర్మించుకొని అప్సరస యగు 
హేమను [ చమించి ఆమెను గూడి ఇక్కడ నివసించుచుండినాడు. ఇం|దుడు 

కోపించి తన వ్యజాయుధమును మయునిైె [పయోగించినాడు. అంతట 

మయుడు ఈ భవనమును వీడిపోయినాడు. ఆ తరువాత ఈ వనమును, భవన 

మును [బవ్మాదేవుడు హేమ కిచ్చినాడు. హేమ నాకు (పియసఖి. నేను 
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'మేరుసావర్షి పుత్రికను. నా పేరు న్వయం|పభ, నేను ఈ వనమును, ఈ సుందర 

భవనమును, రతించుచున్నాను. 

వానరులారా ! మీ రిచ్చటి కెట్లు వచ్చితిరి? మీరు వచ్చిన పని యేమి? ముందు 
ఈ ఫలమూలములను ఆరగించి, మంచినీరు తాగి, మీ ఆకలిదప్పులను తీర్చుకొని ఆ తరు 
వాత మీ వృత్తాంతమును తెలియ బేయుడు. 

వానరు లందరు తమ ఆకలిదప్పులను తీర్చుకొన్నారు 

న్ధాయం(వఖో : వానరులారా ! మీకు [శమ తీరినచో మీ విషయమును శెలుపుడు. నేను 

వినతగిన దై నయెడల వినగోరుచున్నాను. 

వానరా యది వః ఖేదః ప్రణష్టం ఫలభక్షణాత్' 

యది చైత న్మయా శ్రావ్యం (శోతు మిచ్చామి కథ్యతామ్. ర్శిని 

[మాట ఎంత సొంపుగాను, ఆదరముగాను ఉన్నది! ఒక్క నంగతి ముఖ్యముగా గమ్ 

నింపదగియున్న ది. అలసి సొలసి యున్న వారిని ఆదరించుట ముఖ్యము. ఈ విషయమును 

గృహిణులు మరచిపోగూడదు. మరియు విషయమును మంచిమాటలతో అడిగి [గహింప 
వలయును. త్వర పడరాదు | 

వాశుమంతుడు * నమ స్తలోకములకు |పభువై న (శ్రీరాముడు  ధళరథ చ[కవర్తి జ్యేష్ట 

పుతుడు. (శ్రీరాముడు తన భార్య సీతాదేవితోను తన తమ్ముడు లకుణుని 

తోను దండ కారణ్యమునకు వచ్చినాడు. ఇట్టుండగా, సీతాదేవిని రావణాసురుడు 
అపవారించి కొనిపోయినాడు. సీతాదేవిని వెదకుటకుగా, శ్రీరాముని 'న్నేహితు 

డును వానర రాజ్యాధిపతియును అగు సుగీవుడు మమ్ములను, దతీ.ణదిశకు 

పంపినాడు. మ మందరము తిరిగితిరిగి అలసిపోయి ఒక చెట్టుకింద కూర్చుండి 

నాము. అచ్చట నుండగా ఈ విలము కానవచ్చినది. నెమ్మదిగా వచ్చి ఇందు 

చేరినాము. నీవు కడు దయతో మమ్ములను. ఆదరించి . మా ఆకలిదప్పులు తీర్చి. 
మమ్ములను రతీంచితివి. మేము నీకు (పత్యుపకార మేమెన చేయగలమా అని 

ఆలోచించుచున్నాము. 

న్ధాయంవభ్ : నాకు (ప్రత్యుపకారముతో పనిలేదు. నేను శేవలము ధర్మమునే అనుసరించి . 
యుండుదానను. మీ విషయము విని నాకు సంతోషము కలిగినది, నాకు 
మరెమియు అక్కరలేదు. 

వొశుముంతుడు : ఓ ధర్మచారిణీ ! మే మందరము నిన్ను శరణు వేడుకొనుచున్నా ము. 
మె మిచ్చట నుండుటలో స్నుగీవుడు మాకు నిర్ణయించిన గడువు చాటిపోయినది, 
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మమ్ముల నెట్టయినను ఇచ్చటనుండి బయటికి చేర్చి రతీంపవలయును. మేము 

గొప్ప పనిమీద వచ్చియున్నాము. ఇక్కడ చిక్కుపడిపోదుమేని తీరని బాధల 

వాలగుదుము. 

న్ధాయం(వ్రభో : ఇక్కడికి వచ్చినవారు |[పాణములతో బయటపడుట సులభముకాదు. 

అయినను నా తపణపభావముచే మిమ్ములను బయటికి చేశ్చెదను. మీరు కన్నులు 

గట్టిగా మూసికొనవలయును. కన్నులు తెరచిన యెడల బయటికి పోలేరు. 

వానరు లందరు తమ కన్నులను చేతులతో గట్టిగా మూసికొన్నారు. స్వయం ప్రభ 

ఒక్క కణములో అందరను బయటకు చేర్చి, 

న్యయం[ఖో = (వానరులను ఊరడించుచు) ఇదిగో చూచితిరా! ఇది వింధ్యపర్వతము. 

అదిగో అది [ప|సవణశై లము. అల్రదే సము దము. గుర్తు తెలిసినదా ! నా కిక 

"సెలవు. మీకు మంగళ మగునుగాక ! 

ఈ మాటలు చెప్పి స్వయం పభ తన నెలవుకు వెళ్లి పోయినది. 

వానరుల సమస్య 

వానరులకు పెట్టిన గడువు ఎన్నడో దాటిపోయినది. వచ్చిన పని కాలేదు. 

అందరు దిగులుపడి వింధ్యపర్వతము మీద కూర్చుండినారు. వృవతములు వూచియుండినవి. 

వనంతబుతువు సమీపించిన దని [గహించి వానరులు భయ భాంతు లై నారు. 

అంగదుణు = (కపివృద్దులను చూచి) (ప్రభువు మనకు నిర్ణయించిన కాలము దాటిపోయి 

నది. సు;గీవుడు చండశానను డగుట మీకు తెలియనిదికాదు. అతని చేతిలో మనకు 

మరణము తప్పదు. స్వాభావికముగనే సుగీవుడు అమిత క్రూరుడు. మనము 

తప్పు చేసి అక్కడ కరిగినచో అతడు నునలను తమింపడు. కావున మన మిం దే 

[పాయోపవేశము చేయుట మే లని తోచుచున్నది. అక్కడి కేగి ఆలుబిడ్డలను, 

ధన ధాన్యములను, గృహములను విడిచి పెట్టుకొని అందరియదుట మరణదండన 

అనుభవించుటకంకు ఇక్కడ మరణించుట యే మేలు. 

వరే నాపతిరూపేణ శ్రేయా న్మృత్యు రిహైవ నః రల. 80 

మ్రితులారా! నన్ను యువరాజును చేసినది సుగీవుడుకాదు. ఆ (శ్రీరాముని 

దయవలన నాకు యొవరాజ్యాభిపేకము జరిగినది. ను|గీపునికిని నాకును గల పూర్వ 

_వెరమును స్మరించి అతడు నన్ను తప్పక వధించును. అచ్చటికి వెళ్ళి మన స్నేహితులకు, 

బంధువులకు దుఃఖము కలిగించుటకంటు ఇచ్చట మరణించుటయే మేలు. 
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పొనోడులు * అవును. నీవుచెప్పిన దే సరియెన మాట. నహజముగనే ను|గీవుడు [కూరుడు. 

(శ్రీరాముడు సీతా దేవియెడ అత్యం తాను రాగము కలిగియున్న వాడు. మనము 

సీతా దేవి వృత్తాంతమును తెలిసికొనకపోవుదు మేని (శ్రీరాముని (పీతికొరకై నను 

సుగీవుడు మనలను వధింపగలడు. కాబట్టి మన మక్కడికి వెళ్ళుట సరికాదు. 
మనము సీతాదేవిని ఇంకను వెదకుదము. ఆమె కానబడునేని కిష్కింధకు వెళ్ళ 
వచ్చును. కానరానిచో ఇక్కడనే మరణింతము. 

తారుడు 2 ఈ విషపాదమును చూనుడు. మన నుక్కడికి వెళ్ళనక్కరలదు. ఇక్కడ ఛావను 

గూడ అక్కరలేదు. ఈ బుతు బిలములోనికి వెళ్ళి అక్కడ నుఖముగా నుండ 
వచ్చును. ఆ బిలములోని కెవ్వరును రాలేరు. మన మట్టు కావింతుమేని మనకు 
రామునివలనగాని, ను|గీవునివలనగాని, తుదకు ఇందునివలనగాని ఎట్టి భయము 

కలుగదు. 

వానరు లందరు అంగదుని మాటలకు తల లూపుచున్నారు. దీనిని వానుమంతుడు 

గమనించినాడు. “అంగదుడు శెలివిగలవాడు. బలపరా[కమ సంపన్నుడు. వానరు లంద 
రను తన పతమునకు మరలించుకొని 'స్నుగీవుని రాజ్యమును అపహరింపజూలినవాడు. 
కావున ఈ వానరులలో భేదను కలిగించి అంగదునిమీద దండోపాయము [ప్రయోగించు 
టయ ఇప్పటి కర్తవ్యము” అని ఆలోచించి అంగదునితో అనుచున్నాడు. 

వొనుమంతుడు * అంగదా! నీవ నీ తం|డిని మించినవాడవు. నీ తం|డివలెనే కపిరాజ్య 
మును పాలింప సమర్గుడవు. (అని తలచుచున్నాను కాబోలు !) కాని ఒకమాట 
మా(తము జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొనుము. ఈ వానరులు చపలచిత్తులు..ఆలుబిడ్డలను 

విడిచిపెట్టి నీ ఆజ్ఞతో నుందు రని నమ్మవలదు. 

నిత్య మస్టిరచిత్తా హి కపయో హరిపుంగవ 
నాజ్ఞాహప్యం విషహిష్యంతి పుత దారాన్ వినో త్వయా. 54.9 జ (౨ 

నీ ఎదుటనే చెప్పుచున్నాను వినుము. నీవు సామదాన భేదదండోపాయముల 
నన్నింటిని [పయోగించినను నేనుగాని, జాంబవంతుడుగాని, నీలుడుగాని, సుహో తుడు 
గాని, మశెవ్వరుగాని నీవై పు చేరము., ను|గీవునుండి మమ్ములను వేరుచేయుట నీ తరము 
కాదు. దుర్చలుడుగా నుండువాడు (ప్రబలునితో విరోధము పెట్టుకోగూడదు. 

విగృ హ్యాసన మప్యాహు ర్దర్చలేన బలీయసః 
ఆత్మరక్షకర స్తస్మా న్న విగృహ్హేత దుర్చలః. 54.12 
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ఆ వనితయే సీతాదేవి అయి యుండును. 

రావణుని సంగతి వినుడు. రావణుడు విశ్రవనుని పు[తుడు. కుబేరుని తమ్ముడు. 

లం కేళ్వరుడు. లంకాపట్టణము నూరు యోజనముల దూరమున సము|దమునం దున్న ది. 

సీతాదేవి ఆ లంకాపురియం దున్నది. రాకన(స్త్రీలనడుమ దీనమైయున్నది. మీరు 

సము[దమును లంఘించి లంకకు పోవుదులేని సీతాదేవిని చూడవచ్చును. మీకు జయము 

తప్పక కలుగు నని నా దివ్యజ్ఞానమువలన శెలిసికొనగలిగితిని. 

ఆకాశమార్గము మెట్లుమెట్లుగా నున్నది. ఛాన్యముచే జీవించు పిచ్చుకలవంటివి 

మొదటి మార్గమున తిరుగుచుండును. చెట్ల పండ్లను తిని జీవించు కాకులు మున్నగు 

పతులు రెండవ మార్గమున చరించుచుండును. |కౌంచవతులు, గోరువంకలు మొదలగు 

నవి మూడవ మార్గమున సంచరించును. జేగలు నాల్గవ మార్గమునను, గృ|ధ్రములు 

అయిదవ మార్గమునను సంచారము చేయుచుండును, వాంనలు ఆరవ మార్గమునను, 

వైనశేయులై న అరుణుడు, గరుత్మంతుడు ఏడవ మార్గమునను సంచరింతురు. నేను 

ఆ కులమున పుట్టినవాడనే. అరుణుడు మాతం|డి. మాకునై తము గరుత్మంతునివలెనే 

బలము, దివ్యదృష్టియు కలవు, నాకు సీతాదేవి ఇక్కడనుండియే కనిపించుచున్నది. 

ఇహస్టోఒహం (పపశ్యామి రావణం జానకీం తథా 

అన్మాక మపి సౌపర్ణం దివ్యం చక స్తథా బలమ్. 58.29 

మాకు నూరు యోజనముల దూరపు చూపుకలదు. మీరు (శమపడి రావణుని 

సంగతి తెలిసికొని, అతనిని (శీ) రామునిచేత చంపింతు నేని నా తమ్ముని అతడు వధించి 

నందుకు బదులు తీర్చుకొన్న ట్టగును. 

మీరు సము[దమును తరించు ఉపాయమును అలోచింపుడు. నేను మా తమ్మునికి 

జలతర్పణము చేయవలసియున్నది. కావున మీరు నన్ను. నము[దతీరమునకు. చేర్చ 

వలయును. 

వానరులు సంపాతిని సము దదరికి చేర్చినారు. నంపాతి జటాయువునకు జల 

తర్పణము చేసిన పిమ్మట సంపాతిని మరల పర్వతము చెంతకు శతెచ్చినారు, 

సీతా దేవి వృత్తాంతము తెలిసినంగున వానరు లందరు ఆనంద భరితు ల నారు. 

వొంబివంతుడు : సంపాతీ ! మా శెల్లరకు నీవే గతి. సీతాదేవిని గురించి నీకు తెలిసిన 

వినరములను చెవ్బ్పుము. 

నంసొతి ౩ నేను శెక్కులు కోల్పోయి ఇక్కడ పడినసంగతి విన్నారుగదా! నాకు 

ఆహారముకూడ మరొకరు తెచ్చిపెట్టవలసిన స్థితిలో చిక్కుకొన్నాను. 
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నా కుమారుడు సుపార్ఫ్వుడు అక్కడక్కడ తిరిగి నాకు ఆహారము సేకరించి 

తెచ్చుచుండును, ఒక్షనాడు ఏమి జరిగినదో తెలియునా! నేను ఆకలితో బాధ 

పడుచున్నాను. కాని మా వాడు ఎంత సేపటికిని రాలెదు. తుదకు సాయంకాల 

మైన పిదప వట్టిచేతులతో వచ్చినాడు. నాకు కోపమువచ్చి వానిని కసరుకొన్నాను. 

అప్పుడు వాడు “నాయనా! నే నెప్పటివలెనే ఆహారమును వెదకికొనుచు 

వె శెగిరి మహేం[దపర్వతము ద్వారముచెంత కని పెట్టుకొని యుండగా, ఆ కాళ 

మార్గమున ఒక నల్లని వాడు ఒక యువతి నెత్తికొని ఎగిరిపోవుచుండుట చూచి, 

వా రిరువురను నీ-ఆహారమునశై తేదలచి వారిని అడ్డగించినాను. అంతట 

ఆ నల్లనివాడు సవినయముగా నన్ను [పొక్టించి చారివిడువు మని కోరినాడు. అంత 

దీనముగా యాచించినందున నేను వారికి చారివదలి పోనిచ్చినాను. ఆవల, 

ఆకాశములోని భూతములు నాతో “రావణుడు సీతాదేవిని కొనిపోవు తొందరలో 

నిన్ను పాణముతో విడిచిపెట్టినాడు. దేవుని దయవల్ల నీవు (బతికి బయట 

పడినావు' అన్నారు. ఈ కారణమున ఇంత ఆలస్య మైనది, నీకు ఆహారము తేక యే 

వట్టిచేతులతో రావలసివచ్చినది. నన్ను తమింపుము” అని మా వాడు నాతో 

చెప్పినాడు. 

(శ్రీరామునికింత అపకారము జరిగినసంగతి శెలిసినను నే నేమియు చేయలే 

కున్నాను. మీకు వాక్సహాయము మొతము చేయగలను. (శ్రీనాముని కార్యము 

నా కార్యమే కాని వేరుకాదు. 

వాజ్మతిభ్యాం తు సర్వేషాం కరిష్యామి ప్రియం హి నః 

యద్ధి దాశరథేః కారణం చునుత న్నా(త్ర సంశయః 59.25 (౫ 
వి 

_ రామకార్యమును తన కార్యవు:గా చూచుకొన్న సంపాతి గొప్పతనమును మనము 

మరచిపోరాదు] 

-వానరులారా ! మీ రందరును సమర్జులు. మీకు సాధ్యముకాని పనిలేదు. కార్య 

దీక్ష వహింపుడు. మీరందరు నిశ్ళబ్దనుగా నుండి నా మాటలను (శ్రద్దగా వినుడు. 

నా రెక్కలు కాలినందున ఈ పర్వతముమీద పడినసంగతి చెప్పితీనిగదా ! ఆరు 

దినములవరకు నాకు నా యొడలే ఆలియలేదు. తరువాత కన్నులు తెరచి చూతును 

గదా! సర్భము అఎమయోవమయముగా నుండినది. కొంతకాలమునకు ఈ కొండను, 

ఆ నదిని, ఆ సముదనును చూచి ఇది వింధ్యవర్వతమని పోల్చుకొన్నాను. 
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ఇక్కడ నిశాకర మహర్షి ఆశ్రమ మొకటి యుండినది. ఇది ఎనిమిదివేల 

సంవత్సరముల నాటిమాట. నిశాకరుడు మవోపభావ సంపన్నుడు, నేను, నా 

తమ్ముడు అ యాశమమునకు తరచుగా వెళ్ళి మవహార్షి ని సేవిచుచుంఢు వారము. 

నేను మూర్చ దేరిన పిదప ఆ మహార్షి దర్శనము చేసికొనదలచి నెమ్మదిగా 

శరీరము నీడ్చుకొనుచు ఆశ్రమము చేరి ఒక చెట్టుకింద కూర్చుండినాను. నిశాకరమహార్షి 

స్నానము చేసి ఆ[శ్రమములోనికి పోవుచుండినారు. _వ్యా[ఘములు, సింహములు, 

ఏనుగులు, సర్మములు, ఇంకను అనేక జంతువులు ఆయనను వెంబడించి ఆశమము 

వరకు వచ్చి వీడో. లిచ్చి మరలిపోయినవి. 

[ ఎట్టి దృశ్యము ! మపహార్షుల తపః పభావము ఎంత దొడ్డదియో || 

మహర్షి నావైపు చూచెను గాని, అచ్చట నిలువకయీ, ఆశమము 

[పవేశించినారు, 

కొంత సెపటికి మరల నా యొద్దకువచ్చి “పమోమీ ! ఇశ్లెతి వేమి! నిన్ను 

గుర్తింపలేక పోయినాను. నీ శెక్కలు కాలిపోయిన వేమి? నీ శరీరమునిండ ఈ గాయము 

లెట్లు కలిగినవి? సంపాతి, జటాయువు అను రెండు గృధ ములు మనుష్య రూపము 

లతో ఆశమమునకు వచ్చుచుండిరిక దా ! వారిలో పెద్దవాడవు నంసాతివికచా నీవు! 

నీ సంగతి వివరముగా చెప్పుము” అని అడిగినారు. జరగిన సంగతి సవిన్తరముగా 

ఆయనతో చెప్పుకొని “స్వామీ! నేను ఈ దిక్కు మాలిన (బతుకు |బతక లేను. పర్వతము 

వైనుండి [కిందపడి మరణింపగోరుచున్నాను 'సెలవిండు” అని పార్టించినాను. 
మూ ం = ఇ fy) 

రాజ్యేన హీనో (బాతా? చ పక్షొభ్యాం విక్రమేణ చ 

సర్వదా మర్తు మేవేచ్చన్ పతి ష్య శిఖరా దిరేః 61.17 

పుహార్షి కొంతసేపు ధ్యాన నిష్టలోనుండి నాతో “పాతి! నీకు రెక్కలు 

మరల మొలవగలను. నీకు కొ_త్తగా బలపర్మాకమములు సై తము లభ్య మగును. 

నీ విప్పుడు మరణించుటకు వీలులేదు. నీ వలన ఒక గొప్ప కార్యము జరుగవలసియున్నది. 

దశరథ చకవర్షికి రాముడు అను కుమారుడు పుట్టగలడు, రాముడు తన భార్యను, 

తన తమ్ముని, వెంటబెట్టుకొని పితృవాక్య పరిపాలనము చేయుటకు అరణ్యమునకు 

రాగలడు.  ఆయనభార్య సీతాదేవిని రావణుడు అపహరింపగలడు. సీతా దేవి మహో 

పతివత. రావణాసురుడు పెట్టించిన అన్నము ఆమె తినదు. ఇందు డీ సంగతి తెలిసి 

కొని సీతాదేవికి అమృత తుల్య మగు సరమాన్నమును పంపును. ఆ పరమాన్నము 

ఇందుడు పంపిన దని సీతా దేవి తెలిసికొని దానిలోని అ[గభాగమును (శ్రీ రామునికి 
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తీసియుంచి. “నా [పభువైన (శ్రీరాముడు లక్మణసహితుడై (బదికియున్నను లేక 

'చేవత్వమును పొందినను ఈ పరమాన్నము వారికి చెందునుగాకో అనిచెప్పి ఒక పాలు 

వేర్పరచి [పక్కన 'పెట్టగలదు. 

సా చ కామైః (పలోభ్యంతీ భక్షై $ ర్ఫోజై్యై శ్చ మెధిలీ 

న భోక్ష్యుతి మహాభాగా దుఃఖే మగ్నా యశస్వినీ 62.7 

పరమాన్నం తు వై దేహ్యా జ్ఞాత్వా దాస్యతి వాసవః 

య దన్న మమృత ప్రఖ్యం సురాణామపి దుర్లభమ్. 62.8 

త దన్నం మెథిలీ ప్రాప్య విజ్ఞా యేం[ద్రా దిదం త్వితి 
| (=o సు 

ఆగ ముద్ధృత్య రామాయ భూతలే నిర్వపిష్యతి. 62.9 

యది జీవతి మే భర్తా లక్ష్మణేన. సహ (ప్రభుః 

'దేవత్వం గచ్చతో ర్యాపి తయో రన్న మిదం త్వితి. 82.10 

[ఈ ఘట్టమున గమనింపదగినవి రెండు విషయములు. మొదటిది, (శ్రీరామునికి పెట్ట 

కయే సీశాదేవి భుజింపదు. రెండవది, రావణుని అన్నము తిన్న యెడల రావణుని చంపించుట 

పొడికాదు, కావున ఉపవాసముల్రై నను చేయునుగాని, రావణుని అన్నము మ్మాతము సీతా 
దేవి తినదు. అన్నము పెట్టినవానిని చంపగూడ దను లోకమర్యాద ఇప్పటికిని కలదు. | 

సంపాతీ ! రావణుడు అపహారించికొనిపోయిన సీతాదేవిని వెదకుచు రామదూత 

లైన వానరులు రాగలరు, సీతాదేవి వృత్తాంతమును ఆ వానరులకు నీవు చెస్పవల 

యును. కావున నీ వించేయుండుము. నీవు ఆ కార్యమును చేసినతోడనే నీకు రెక్కలు 

మొలుచును. నేను నీకు శెక్కుల నిప్పుడే ఇయ్యగలను, కాని నీవిచ్చట శే ఉండి-చేయ 

వలసిన కార్య మున్నందున నీకు లెక్కలిప్పుడిచ్చుట నా కిష్టములేదు. 

నోత్సహేయ మహం కర్తు మద్య్యైవ త్వాం సపక్షకమ్ 

ఇహస్థ స్త్వం తు లోకానాం హితం కార్యం కరిష్యసి, 82.18 

| అవునుమరి, "రెక్కలు అప్పుడే ఇచ్చిన యెడల వానరులు వచ్చువేళకు ఎక్కడి కెన - 

ఎగిరిపోయినక్స్తైన ఎంతో ఇబ్బందిక చొ! ఇందులో ఒక విఢేవ మున్నది. మనకు కావలసినవారు 

వారిచేతనైన పనినికూడ చేయక, మన చిక్కులను వెంటనే సవరింపలే దని మనము కొరత 

పడరాదు. ఏదో గొప్ప ఉద్దేళమును మనసునం దుంచుకొని ఉపేతగా నున్నా రని మనము సరి. 
చెట్టుకొనుట యుక్తము, | 

సంపాతీ ! రామ కార్యమును చేయవలసినది నీ వొక్కడవేశాదు; సమస్త స్త |పొణులు, 

చేవతలు, మవార్లులు, ఇం[దుడు అందరును చేయవలసిన దే. నాకుకూడ రామలవ్మణుల 

దర్శనము చేసికొనవలయు నని కుతూహల మున్నది. కాని ఈ శరీరమును అంత ద్నీర్ష 
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హనుమంతుడు సముదలంఘనమునకు పూనుకొనుట 

పానుమంతుడు జాంబవంతునిచే [పోత్సహింపబడి తన బలవరా[కమములను 

తెలిసికొని సము[దలంఘనమునకు పూనుకొని వానరులకు సంతోషము కలుగునట్లు 

తన శరీరమును పెంపుచేసినాడు. 

(తివికమావతారమున విజృంభించిన విష్ణుదేవుని చూచి [పజలు అశచ్చెరువొంది 
నట్లు 'వానరు లందరు వానుమంతుని అద్భుతరూపమును చూచి అబ్బురపడి తమ దుఃఖ 

మును వీడి వార్ష ధ్వానములు చేసినారు. అందరు హనుమంతుని స్తుతించినారు. 

హానుమంతుడు 'వానరవృద్దులకు నమస్కరించి అనుచున్నాడు. 

వాచుమంటుడు : నేను వాయుదేవుని పుత్రుడను. నా వేగము గరుత్మంతుని వేగమును 
మించియుండును. నేను ఉదయపర్వతమునుండి సూర్యునివెంట బయలుదేరి 

మ ఛ్యాహ్నములోపలనే అ_స్తగిరికి చేరి మరలివచ్చి సూర్యునికి ఎదురు రాగలను, 

నా వేగమునకు సము దము ఎండిపోగలదు. భూమి [బద్ద లగును. కొండలు పిండి 

యగును. నా వేగమునకు లతావృవముల పువ్పములు నన్ననుసరించిరాగలవు. 

ఆకాశమున నా మార్గము స్వాతీనకుతమారక్షము ననుకరించును. నా రూపము 

(తివి క్రమావతారమున విజృంభించిన విష్ణుదేవుని రూపమును విడంబింపగలదు. 

నాళక్రి గరుత్మంతునికి, వాయు దేవునికి మాతమే కలదు, 

భవిష్యతి హి మే పంథా స్స్వ్వాతేః పంథా ఇవాంబరే. 67.20 

భవిష్యతి హి మే రూపం ప్ల్రవమానస్య సాగరే 

విష్ ర్విక్రమమాణస్య పురా త్రీన్ విక్రమా నివ. 67.26 

వానరులారా! మీరందరు ఆనందముతో నుండుడు. నాకు మంచి శకునములు 

కానవచ్చుచున్నవి, నా మనస్సు జయమునే సూచించుచున్నది. నేను సీతాదేవిని తప్పక 

చూచిరాగలను. వ|జపాణిరైమైన ఇంద్రుని గాని, స్వయంభువుడైన [బ్రవ్మానుగాని నేను 

జయించి వారి చేతులనుండి అమృతమునై నను కొనిరాగలను. అవసరమగునేని లంకను 

పెల్లగించుకొని తేగలను, 

నొంబివంతుడు : నాయనా! వెళ్ళిరమ్ము ! నీకు శుభమగునుగాక ! నీ కార్యసిద్ధిక్షై మేము 

దేవతలను (పార్టించుచుందుము. 

బుషుల అను! గహమువలనను వానరవృద్దుల ఆశీర్వాద బలమువలనను గురువుల 

(పసాదమువలనను నీ వీ మవోసముదమును చాటుము. 



416 కిష్కిం౦ంధాకాండము 

[సంసార సాగరమును దాటుటకుకూడ ఇవే ముఖ్యసాధనములు | 

బుషీణాం చ ప్రసాదేన రపివృద్ధ మశేన చ 

గురూణాం చ ప్రసాదేన ప్లవస్వ త్వం మహార్షవమ్. 67.94 

వానుమా ! మా అందరి |పాణములు నీచేతిలో నున్నవి. నీవు మరలి వచ్చువరకు 

మేము ఒంటికాలిమీద నిలవబడి యుందుమునుమా ! 

[ఒంటి కాలిమీద నిలవబడి యుందు మన్న మాట ఇక్కడనుండి వచ్చినదే] 

స్టాస్యామ శెక పాడేన యావ దాగమనం తవ 

త్వ ద్గతాని చ సర్వేషాం జీవితాని వనౌకసామ్. 67.935 

వానుమంతుడు : (విజృంభించి) ఇప్పటి నా వేగమును ఈభూమి నహింపజాళాదు. 

మ పౌందగిరిశిఖరములు దృఢముగా నున్నవి, కావున నేను పర్వతము నెక్కి 

లంఘనమున కుద్యమించెదను. 

హనుమంతుడు పర్వత మెక్కి దాని శిఖరములమీద విహరింప సాగినాడు. ఆ 

'వేగమునకుకొండ శిఖరములు నలిగి అందుండి జలము |పవావాములై పారినది. 

పర్వతముమీది జంతున్సలు దిక్కు తోవక పరు” త్తినవి. అచ్చట విలాసముగా విహరించు 

చుండిన విద్యాధరులు, నాగ గంధర్వ దంపతులు భయపడి పారిపోయినారు. పర్వతము 

మీద తవస్సు చేయుచుండిన బుమషలునై తము వెళ్ళిపోసాగినారు. 

పానుమంతుడు సము[ద లంఘనమునకు కావలసిన వేగమును అలవరచుకొని 

సమాహితచిత్తుడై మనస్సుచే లంకాపురము |పవేశించినాడు, 

[శరీరముతో వెళ్లుటయే మిగిలియున్నది. కార్య విజయమునకు పూనిక ఎంతో 
అవసరము. మున్ముందు మనస్సును స్థిరము చేసికొననలయును, ] 

స వేగవా న్వేగ సమాహితాత్మా 

హరిపవీరః పరవీర హంతా 
న స్పమాధాయ మహానుభావో 

జగాను లంకాం మనసా యశ స్వీ 67.50 

గ్ర 

ఓం తత్సత్ 



శ్రీ రామాయన మః 

శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణ కథామృతము 

సుందరకాండము 

హానుమంతుడు సమ్ముదమును అంఘించుట 

తతో రావణనీతాయా సీతాయా శృ్ళతుకర్శనః 

ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి, 1.1 

రావణునిచే అపహరింవబడిన సీతాదేవి ఎందున్నదో వెదకుటశై_ శృతుకర్శనుడైన 
హనుమంతుడు, చారణులు చరించు ఆకాళమార్షమున |[పయాణము చేయుటకు 
సిద మెనాడు. 
ధరమ 

'_ |[వానుమంతుని సముద అంఘనమును వాల్మీకిమహర్షి సుందరకాండము యొక్క 
మొదటి నర్గలో వర్లించియున్నారు. ఈ సర్గ రామాయణములోని సర్గ లన్నిటిలో "పెద్దది. ౧ ణా గ ౧ ద 
నము[దమును లంఘించి ఆవలి తీరము చేరుట సామాన్యమైన పని కాదని తెలియ జేటయుశే 
యీ నర్గను అంత నిడివి చేసిరా అని తోచును. దారిలో ఎన్ని విఘ్నములు కలిగినను తన 
పట్టును నడలింపక హానుమంతుడు కార్యదిమాపరుడైై [ప్రయాణము సాగించుట గమనింప 

దగియున్న ది] 

వై శెగురుటకు అనుకూలముగా హనుమంతుడు మున్ముందు చేసిన కార్యమును 
గమనింపవలయును. 

సూర్యునికి ఇం[దునకు వాయు దేవునికి [బహ బెవునికి సమ_న్త భూతములకు 

చేతులు, మొగిడ్చి నమస్కరించినాడు. తూర్పువైపు తిరిగి తన తండిమైన వాయు 
దేవునికి (ప్రత్యేకముగా నమస్కరించి తన దేహమును పెంచినాడు.. 

[ దేహమును పెంపు చేయుటకు వాయుచేవుని సాహాయ్యము ముఖ్యము. అదిగాక 

వొయుదేవుడు తన తం|డిగచా ! కావుననే (పశ్యేక నమస్కారము] 

స సూర్యాయ మహేంద్రాయ పవనాయ స్వయంభువే 
భూ తేభ్యశ్చాం జలిం కృత్వా చకార గమనే మతిమ్. 1.8 

ఆంజలి౦ ప్రాజ్మఖః కృత్యా పవనాయాత్మయోనయే 

తతో హి వవృధే గంతుం దకిణో దక్షిణాం దిశమ్, 1.9 



శ10 సుందరకాండము 

ఈవిధముగా రూపమును "పెంచి పర్వతముమీద విహారించుచుండగా చెట్టనుండి 

పూవులు రాలి హనుమంతునిమీద పడినవి. అప్పుడు హనుమంతుడు పుష్పమయమెన 

కొండవలె కనిపించినాడు. 

హనుమంతుడు పర్వతమువై సంచరించు వేగమునకు పర్వతము (బద్దలే నది, 

అందులోనుండిన సువర్ణ శిలలు నీలములు వెండి రాతితునుకలు బయటపడనవి. గుహలలో 

దాగియుండిన భూతములు వికృతముగా విలపించినవి. సర్పములు వెలుపలికి వచ్చి కోపించి 

కొండళిలలను కరచినవి. కొండమీద ఉండిన ఓపధులు ఆ సర్పముల విషమును వారింప 

జాలక పోయినవి. అక్కడ విలాసముగా విహారించుచుండిన విద్యాధరులు పర్వతము 

ముక్కలై పోవునేమో అని భయపడి వారు తెచ్చుకొన్న తినుబండములను వాతలను 

వారి యొద్దనుండిన కత్తులను కటారులను ఎక్కడివక్కడ వదలిపెట్టి వె "కెగిరిపోయి 

తమ |పియురాం|డతో ఆకాశమున నిల్వబడి యీ చితమును కాంచుచుండగా వారికి 

బుషుల మాటలు వినిపించినవి. “ఈ వానుమంతుడు రామ కార్యార్శియై సము[దమును 

లంఘించుటకు [పయత్నించుచున్నాడు' అని బుషులు పలుకుట విని విద్యాధరులు 

హనుమంతునివై పు చూచినారు. 

సె కెగురుటశై హనుమంతు డుపషకమించుచున్నాడు. సింహగర్జన చేసి వాల 

మును విదిల్చి చేతులను బిగియపట్టి నడుము సన్నము చేసికొని కాళ్ళను ముడుచు 

కొన్నాడు. చెవులు కుంచించి ఆకాశమువైపు దృష్టిని నిలిపి ఊపిరి బిగపట్టి పాదములు 

పర్వతముమీద దృఢముగా ఆనించి తన శ్నేహితులతో అనుచున్నాడు. 

వొనుమంతుడు : (శ్రీ రాముని వింటినుండి బాణ మేవిధముగా వాయు వేగముతో పోవునో 

అచేవీధముగా .నేను లంకకు పోవుచున్నాను. 

[ మర్యేమార్గమున నిలువక అన్నమాట] 

యథా రాఘవనిర్ము క్త శృర శ్వుసనవిక్రమః 
గచ్చే త్రద్వ ద్లమిష్యామి లంకాం రావణపాలితామ్ 1.39 

సీతాదేవి లంకలో లేనిచో ఆ వేగముతోనే స్వర్గమున కరిగి చూచెదను. అక్కడ = 

గూడ కనిపించనిచో మరల లంకకు పోయి రావణుని బంధించితెచ్చెదను. మి|తులారా ! 

నే సెల్లనను సారించి సీతాదేవిని కేగలను. లేనియెడల రావణసమేతముగా లంకను 

ఐల గించి తెచ్చెదను. 
య 

ఈ మాటలు వానరులతో చెప్పి హానుమంతుడు ఆకాశమున కెగిరినాడు. “నేను 

గరుత్మంతుడనే” అని ఛావించినాడు. హనుమంతుడు వై కెగిరిన వేగమునకు కొన్ని 

| 



హనుమంతుడు సముద్రమును లంఘించుట 419 

చెట్టు పైకి లేచి అతనిని వెంబడించుట చూడగా, దూర|[పయాణము చేయు బంధువును . 

సాగనంపుటకు వచ్చుచున్నట్లు తోపించినది. వహానుమంతుని అనుసరించిన పుష్పములు 

సము[దములో పడగా సము[దము నక్యతములతో కూడిన ఆఅకాశమువలై కనబడినది. 

హనుమంతుడు ఆకాశగమనము సాగించుచున్నాడు. అయిదు. వేళ్ళతో కూడిన 

ఆయన జాహువులు పంచానన సర్పములవలె శోథభిల్లుచుండినవి. కన్నులు నిప్పుల కరణి 

మెరయు చుండినవి. ముఖము, ముక్క యెజ్ఞబడినవి. వాలము ఇం| దధ్వజము చంద 

మున శేజరిల్లు చుండినది, 

తోకతోకూడిన హనుమంతుడు ఉ త్తరదిక్కునుండి, దజిణదిశకు పోవుట చూడగా 

లంకకు చేటును సూచించు తోకచుక్క_వలె వెలుగ్గుచుండినాడు. 

ఖే యథా నిపతంత్యుల్కా హ్యు త్తరాంతాద్వినిస్సృతళా 

దృశ్యతే సానుబంఢా చ తథా స కపికుంజరః. 1.65 

హనుమంతుని 'వేగమునకు నీళ్ళు _వెకి ఎగిరినప్పుడు నసముదములోని చేపలు, 

తాబేళ్లు, మొనళ్ళు మున్నగు జంతునులు బయటబడుట చూడగా, ధరీం చిన వస్త్రమును 

విప్పినప్పుడు దేహమునందలి అవయవములు ఎట్లు బయల్పడునో ఆ విధముగా కనబడినది. 

వసాపకరణేనేవ శరీరాణి శరీరిణామ్. 174 
యి a 

ఎగిరిపోవుచున్న వానుమంతునిచూచి అందరు గరుత్మంతు డని భావించినారు, 

హనుమంతుడు "రెక్కలుకలిగిన పర్వతమువలె కనబడినాడు. మేఘముల నడుమనుండి 

పోవుచున్నాడు. హనుమంతుని సె దేవతలు పుష్పవర్ష ము కురిపించినారు. రామ కార్యా 

ర్లియె పోవుచున్న హనుమంతునియెడ సూర్యుడును, వాయుదేవుడును ఎంతో అను 

కూలముగా వర్తించినారు. బుషులు, దేవతలు మున్నగువారు హనుమంతుని (పళం 

సించినారు,. 

ఇజ్యాకువంశమువా డైన సగరునివలన సమ్ముదుడు వృద్దిపాందినవాడు గనుక 

ఆవంశస్థుడెన (శ్రీరాముని పనికై పోవుచున్న వానుమంతునికి సాహాయ్యము చెయుట 

తన కర్తవ్య మని తలచి సమ్ముదుడు హనుమంతుని అలుపుతీర్చుట కొక ఉపాయ మాలో 

చించి, నీటిలో మునిగియున్న మైనాకపర్వతమును పిలిచి “మెనాకుడా! సెకిగాని, 

క్రీందికిగాని, [పక్క లకుగాని సంచరించుటకు నీకు శ_క్తికలదుగచా. ఇప్పుడు ఒక వని 
చేయుము. నీవు పైకి లేచి హనుమంతుని కాతిథ్య మిమ్ము. ఎంత అలసియున్నాడో 

పాపము ! నీ శిఖరము కొంత విశమించి తరువాత సుఖముగా పయనము సాగింవ 

గలడు. సశేకచా !” 
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మైనాకుడు బంగారు శిఖరములతో వెల్వడినాడు (ఆకర్షణీయముగా ఉండుటకు 

కాబోలు). తనదారి కడ్డముగా నిల్వబడియున్న = పర్వతమును వానుమంతుడు చూచి 

దానిని విఘ్నుకారిగా తలచి తన జొమ్ముతో ఒక |తోపుత్రోయగా మైనాకుడు వాను 
మంతుని వేగత్మీవతను గహించి సంతోషించి మనుష్యరూపమును ధరించి 

వానుమంతునితో, 

వైనావణు : వానుమంతుడా! నీ వెంతో దూరము పోవలసినవాడవు. కొంచెముసేపు 

నా శిఖరముమీద విశమించి నేను తెచ్చిన మధురములై న యీ కందమూ*లము 

లను ఆరగించి అలనట తీర్చుకొనిపోరాదా ! సము[దుడు కోరగా వచ్చితిని. ఇది 

సము[దుడు రామునకు చేయు పూజ. అదిగాక నీవు నాకును కావలసినవాడవే. 

గ 

తప్పించి నా రెక్కలను కాపాడి నన్నీసము[దములో దాచినాడు. ఆ వాయు 

దేవుని కుమారుడ వగు నిన్ను గౌరవించుట నా ధర్మము, వమందువు ? 

వొనుమంతుడు : మెనాకుడా ! నీ తియ్యని పలుకులవల్ల నే నాకు ఆతిథ్యము జరిగిన ' 

ట్రయినది. నీ ఆతిథ్యమును స్వీకరింపలే దని కోపము చేయకుము. నా కేమో 

ముమ్మరమైన పనిసమయము, |ప్రొద్ధా ! సాగిపోవుచున్నది. త్వరగా పోవల 
యును. అదిగాక దారిలో నిలవక వెళ్లుదు నని మా వారికి మాట ఇచ్చి వచ్చితిని, 

కాబట్టి ఇప్పుడు నిలువజాలను. మరి యుమియు అనుకోవలదు. 

ఈ మాటలు చెప్పి మర్యాదను పాటించి పర్వతమును చేతితో స్పృశించి 

వానుమంతుడు నవ్వుచు (శమలేదని తెలుపుటకు కాబోలు) [పయాణము సాగించినాడు. 

మైనాకుడును సము[దుడును సంతసించి “నీకు జయ మగునుగాక” అని శుభా 

శంననములు పలికినారు. వానుమంతుడు వారిని వీడ్కొని దూరముగా వె కెగిరి 
వాయుమార్గమున పోవుచుండినాడు. ఈ ద్వితీయ విఘ్న మును జయించిన హనుమంతుని 
దేవతలు కొనియాడిరి (సము[దమే [పథమ విఘ్నము). మైనాకుడు చేసిన మంచి పనికి 
ఇం|దుడు సంతోషించి మైనాకునితో “ఇకమీద నా వలన నీ కెట్టి భయమును ఉండదు, 
నీ ఇచ్చచొప్పున సుఖముగా ఉండుము” అనిచెప్పి అభయ మిచ్చినాడు, | 

వానుమంతుడు ఎగిరిపోవుచున్నాడు. 

సురస 

అప్పుడు దేవతలు గంధర్వులు సిద్దులు మహర్షులును సర్పములకు తల్లి యగు 
ళ్ 0౫ ౧౧ 

సురసను చూచి “సురసా! నీవు భయంకరమగు రావసీరూపమును దాల్చి వహానుమంతునికి 

ఇం|దుని వజాయుధము తాకుడునుండి మీ తం[డి యగు వాయు దేవుడు నన్ను 

Cen 

నలో 
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కొంచెము విఘ్నము కోలిగింపుము. అతని బలపరా[ క మములను బుద్దిబలమును పరీతీంప 

వలయును. నిన్ను జయించి పోగలడా ? లేక దుఃఖంచుచు కూర్చుండునా? చూడవల 

యును” అన్నారు. సురస వళ్లై యని రాకసీరూపముతో "వచ్చి నోరు "పెద్దదిగా తెరచి 

“హానుమంతుడా! దేవతలు నాకు ఆపహోరముగా నిన్ను పంపినారు. నా నోటిలో 

(పవేశింపుము” అన్నది. హానుమంతుడు సురసకు నమస్కరించి సంతోషముతో 

“నే నిప్పుడు రామకార్యార్ధినై పోవుచున్నాను, (శ్రీరాముని భార్య యగు సీతా దేవిని 

రావణుడు అపహారించి కొనిపోయినాడు. నేను శ్రీరాముని పంపున సీతా దేవి'యొద్దకు 

'వెళ్తుచున్నాను. నీవును (శ్రీరాముని రాజ్యములో నున్న దానవే గనుక (శ్రీరామునికి 

నీవును సాయము చేయవలెనుగదా ! కావున నన్ను పోనిమ్ము! మరియొక మాట 

వినుము. నేను సీతాదేవిని సందర్శించి ఆమె వృత్తాంతమును (శ్రీరామునికి నివేదించి 

వెంటనే మరలివచ్చి నీ నోటిలో (పవేశింతును. నెను మాట తప్పువాడను కాను 

సరేనా అన్నాడు. 

నురన : హనుమంతుడా! నీకు ఆలియదుకాబోలు! నా కొక వర మున్నది. నా యొద్దకు 

వచ్చినవా శెవ్వరును నన్ను తప్పించుకొని పోలేరు. నా నోటిలోనికి రావలసిన దే! 

దీనికి తిరుగు లెదు. 

ఈ మాట లనుచు, సురస తన నోటిని పెద్దదిచేసినది. ఆ నోరు పట్టరానట్ల. 

హనుమంతుడు తన శరీరమును ెంపుచేనినాడు. సురస తన నోరు మరింత పెంచినది. 

ఈ విధముగా పెంచుటలో సురస నోరు నరకలోకమంత పెద్దది అయినది. అప్పుడు 

హనుమంత్తుడు తన శరీరమును ఛిన్నదిచేసి అంగుష్టమాతుడై తటాలున సురన నోట 

దూరి వెంటనే బయటికివచ్చి ఆకాశమున కెగిరి సురసతో “దావాయణీ ! నీకు నమస్కాా 

రము చేయుచున్నాను. 'బ్రవ్మాచేవుడు ని కిచ్చిన వరము ననుసరించి నేను నీ నోట 

(పవేశించితిని. [బహ్మ వరము సత్య మయినది, నేను సీతా దెవియొద్దకు పోవుచున్నాను" 

అన్నాడు. అప్పుడు నురస నిజరూపమును దాల్చి “హనుమంతుడా ! సుఖముగా పోయి 

రమ్ము నీకు కార్యసిద్ధి యగునుగాక ! సీతాదేవిని (శీరామునితో చేర్చుము” అని 

ఆశీర్వదించినది. 

ఈ మూడవ విఘ్నమును కూడ జయించిన హనుమంతుని సర్వభూతములు 

(పళంసించినవి. 

సింహిక 

హానుమంతుని [పయాణము సాగిపోవుచున్నది. _ గరుత్మంతునివలె వాయు 

మార్గమున ఎగిరిపోవుచున్నాడు. అప్పుడు సింహిక అను రాకని హనుమంతుని భడింప 
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దలచి అతని నీడను [గహించి ఆకర్షింప సాగినది. హనుమంతుని వేగము అతనికి 

తెలియకయే తగ్గిపోయినది. 'దినికి కరణ మేమె ఉండునా యని అన్నిపక్కల చూచి 

నాడు, సము[దములో పెకి లేచియున్న సింహిక అతనికంట బడినది. “నీడనుబట్టి ఆక 

ర్లంచు రాతసి దతిణసము(( దములో ఉన్నది అని సు| గీవుడు సూచించిన రాతసి ఇదియే 

ఐయుండును” అని వానుమంతుడు ఆలోచించి తన శరీరమును పెంచినాడు. సింహిక 

తననోటిని పెంచి పాతాళ మంతది చేసి నోరుగౌరచి హనుమంతుని పట్టుకొనబోయినది. 

పానుమంతుడు సింహిక జీవస్థానములను గుర్తించి, తన శరరమును వన్నుదిచేసి, 

సింహిక నోట ప్రవేశించి, దాని ఆయువుపట్లను గోళ్ళతో చీల్చి, వెంటనే బయటికివచ్చి. 

తన దేవామును పెంచి, సింహిక గుండెను పగులదన్నినాడ్డు. సింహిక స్మృతి తప్పి 

జీవములు విడిచి సము[దములో పడిపోయినది. ఆకాళమునందలి భూతములు హను 

మంతుడు చేసిన యీ గొప్ప కార్యమును అభినందించి.“ వాన రేందుడా ! ఈ సింహికను 

వధించి నీవు మహా త్కార్యమును సాధిం చితివి, నీవు కోరిన పనిని జయావహాముగా 

జరిపించుకొ"నుము., నీ కున్నట్టు భేర్యము, సూత్మ ములను [గహించుళ క్రి, మతి, సామ 

రము ఈ నాలుగు గుణములు ఎవ్వరియం దుండునో వారు తమ పన్తులను సౌధించు 

కొనగలరు. ( కార్యసిద్దికి ఇవి ముఖ్య సాధనములు.) 

ఫీమ మద్య కృతం కర్మ మహత్సత్వం త్వయా హతమ్. 

సాథయార్థమభిపేత మరిష్టం వ్లనతాం వర. 1.188 

యస్య 'త్వేతాని చత్వారి వాన రేంద యథా తవ 

ధృతి ర్త ృష్టి ర్మతి ర్దాక్యం స స కర్మసు న సీ 1.189 

. హనుమంతుడు ఉత్సాహము నవలంబించి ఆ'కాశమార్గమున గరుత్మంతునివలె 

నంచరించి, నూరు యోజనముల సము[దమును లంఘించి, దతిణ తీరమునందుండిన 

లంకాద్విపమును మలయపర్వశ వనములను చూచినాడు. ఆకాశము నడ్డగించు మహా 

"మేఘనువలె తన శరీర ముండుట గమనించి అట్టిరూపము రాతనుల కండ్ల బడిన యెడల 

వచ్చిన వనికి భంగము కాగల దని యోచించి హనుమంతుడు తన శరీరమును చిన్నదిగా 

చేసి తన సపహాజరూపమును పొందెను. 

“ఆత్మజ్ఞాన మువలన మోవామును జాసి మానవుడు య థారూపమును పొందినట్లు” 

అన్నారు వాల్ముకిమపహార్షి. వేదాంతసార్వమును సగము శ్లోకములో గొప్పగా చెప్పినారు. 

అందరును | శోద్ధగా చదివి (గహిం పద గిన విషయములు ఇందులో నెన్నియో ఇమిడియున్న వి. | 

తత శృరీరం సంక్షిష్య త న్మహీధర సన్నిభమ్ 
పునః (ప్రకృతి మాసపేదే వీత మోహ ఇవాత్యవాన్, 1.196 

వో 
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(తివి క్రమావతారమున విజృంభించి బలిచ[కవ_ర్హి పరాక్రమమును వారించిన. 

విష్ణుదేవుడు మరల వామనరూపము నొందినట్లు హనుమంతుడు తన పూర్వరూపమును 

పొందెను... 

త [ద్రూప మతిసంక్షిప్య హనుమా (నృక్ళతొ స్థితః 

తీ (న్మామానివ విక్రమ్య బలివీర్యహరో హారిః. 1.197 

"ఈవిధముగా చిన్నశరీరము గలవాడై లంబపర్వతశిఖరమున హనుమంతుడు 

వాలినాడు, ఆ వేగమునకు వెట్టనుండి పూవులు రాలి హనుమంతుని శరీరమును కప్పి 

వేసినవి. హనుమంతుడు పుష్పగిరివలె కనబడినాడు. 

(పుష్పవృష్టి కురిసి శుభమును సూచించిన దన్నమాట. | 

హనుమంతుడు తన కర్తవ్యమును గూర్చి ఆలోచన చేయుట 

. (తికూట పర్వత నిఖరమునం దుండిన లం కాపట్టణమును వానుమంతుడు చూచి 

నాడు. ఇంతటిపని చేసినను హనుమంతుడు అలసట పొందలేదు. ఒక్క నిట్ట్యూర్పెనను 

విడువలేదు. 
అనిశ్శ్వసన్ కపి సత్ర న గ్లాని మధిగచ్చతి. 2.8 

“అనేక నూర్గ యోజనములై నను దాటగలను. ఇది నాక్ క లెక్కుయా” అని 

హనుమంతుడు అనుకొన్నాడు. | 

పర్వత శిఖరముమీదినుండి అడనులగుండ, పచ్చిక బయళ్ళ మీదుగా, నడచి లంకకు 

చెందిన ఉద్యానవనములను తిలకించుచు, పట్టణమును సమీపించినాడు. అంకాపట్టణము 

విశ్వకర్మచే నిర్మింపబడినది. ఇదివరకు కుచేరునిది. స్వర్గమునందలి అమరావతి పట్టణమువలె 

లి క్ అన అభ్య | a ఇ 

కోభిల్లుచున్నది, సీతా బేవిని అపవారించి తెచ్చియున్నందున పట్టణ రతణకు [ప క్యేకమగు 

ఏర్పాటులు చేయబడియుండినవి, 

హనుమంతుడు పట్టణపు ఉత్తరద్వారముచెంత చేరి ఆలోచించుచున్నాడు, 

“లంకాపురిని రకించుటకు ఎన్ని యేర్చాటులో చయబడియున్నవి. రావణుడు 

తక్కువవాడుగా కనబడలేదు. నడుమ* ఈ విశాల సముుద మొకటి యున్నది. ఈ నము ద్ర 

మును చాటి వానరు లిక్కడికి రాగలరా! ఒకవేళ రాగలిగినను ఏమి లాభము! యుద్ద 

మాడి యీ లంకను జయించుట .. దేవతలకును సాధ్యము కాదని తోచుచున్నది. 

ఈ దుగ్గములను దించు ఉపాయమే ఊహిొంపలేకున్నాను. 

(శ్రీరామ్ముడై నను ఇక్కడికి వచ్చి యేమి సాధింపగలడు ? రాతనుల విషయమున 

సామోపాయము పనిచేయదు. రాకను లందరు సిరిసంపదలు పుష్కలముగా కలిగి 
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యున్నందున చానముళో పని జరుగదు. భేదోపాయమునకు అవకాశమే కనబడుటలేదు. 

యుద్దమున వారిని సాధింపలేము. మొదటిమాట, మావారిలో ఇక్కడికి రాగలిగినవా 

శెందో రున్నారు! ఉందుశేని అంగదుడు, నీలుడు, మా (ప్రభువైన సు(గీవుడు, నేను: 

మేము నలుర్వము మాత మే రాగలము. సశే! ఈ ఆలోచన లన్నియు ఇప్పు డెందుకు ! 

సీతాదేవి |బదికి యున్నదా లేదా అని ఆమె సమాచారము ముందు తెలిసిక్ ని ఆ మెను 

సందర్శించి అటుపై న ఆలోచించుకొనవచ్చును. 

యాన జ్ఞానామి వైదేహీం యది జీవతి వాన వా 

తత్రైవ చింత యిష్యూమి దృష్ట్వా తాం జనకాత్మ జామ్. 2.81 

ఈ పట్టణములోనికి [వవేశింవవలె గదా! ఈ రూపముతో |పవేశింప వీలులేదు. 

సీతా దేవిని వెదకునప్పుడు ఈ రాక్షసులకు నేను కనిపింపకూడదు. కావున శరరమును: 

చిన్నది చేసికొని రాత్రివేళ పురిలో (ప్రవేశించుట మంచిది. దీనికి ఉపాయ మేమి? 

(శ్రీరాముని కార్యము చెడకూడదు. ఎవ్వరును లేనప్పుడు సీతాదేవిని ఏకాంతముగా 

సందర్శింపవలయును. 

దూత శెలివితక్కువవా డగునేని, ఫలించుటకు 'సిద్దముగా నున్న పనులు సైతము 
సూర్యుని ఉదయముతో చీకటి నశించునట్లు నళింపగలవు. చక్కగా సర్వవిధములై న 

ఆలోచనలచే నిశ్చితమైన విషయముగూడ వివేకహీనుడై న దూత చేతిలోపడి చెడిపోవును. 

మాకం శెలిసినవా శెవరును లేరని గర్వించు భృత్యులు కార్యములను నాశనము 

చేయుదురు. 

భూతాశ్చార్థా విపద్యంతే దేశకాల విరోధితాః 

విక్లబం దూత మాసాద్య తమ స్ఫూర్యోదయే యథా. 2.89 

ఆర్థానర్థాంతరే బుద్ధి ర్నిశ్చితాపి న శోభతే 

ఘాతయంతి హి కార్యాణి దూతాః పండితమానినః, 2.40 

కావున శే నిప్పుడు చక్కగా ఆలోచించి (శ్రీరాముని కార్యము చెడిపోవని 
విధమున చేయవలయును. నేను చేత కాని వాడను కారాదు. సము[దలంఘనము వ్యర్షము 

కాకూడదు. అన్నింటిని గమనింపవలయును. నేను రాకసుల కండ్లలో పడుదునేని 
(శ్రీరాముని కార్యమునకు హోని కలుగును. నేను రాకసరూపము దాల్చినను వీరు 
నన్ను కని పెట్టగలరు. ఇక వానరరూపములోనే ఉన్న చో చెప్పవలయునా ! 

వానుమంతు డివిధముగా ఆలోచించి రాత్రివేళ చిన్న రూపముతో వానరుడు 

గానే |వవేశింపవలయునని నిశ్చయించుకొని నూర్యా_స్తమయముకొరకు వేచి 

యుండినాడు, 
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[అంత|పొద్దు ఉండగానే వచ్చినాడు. ఎంత వేగమో |] 

సూర్యాస్తమయ మెనది. హనుమంతుడు తన శరీరమును పిల్లి యంతటి చిన్నది 
చసికొని పదోషకాలమున లంకలో [పవెళించినాడు. 

సూర్యే చాస్తం గతే రా(తౌ దేహం సంక్షిష్య మారుతి; 

పృషదంశకమా(త్ర స్పన్ బభూ వాద్భుత దర్శనః. 2.49 

గొప్ప గొప్ప మిథ్రెలు మేడలు గలిగి సంపదలతో నిండియుండిన లంకాపురిని 
హనుమంతుడు చూచి ఆలోచనలోవడినాడు. 

తాం సమీక్ష్య పురీం రమ్యాం రాకసాధిపతే క్ళుభామ్ 

అనుత్తమా మృద్ధియు తాం చింతయామాస వీర్యవాన్. 3.13 

వానుమంతుడు : (తనలో రావణుని భటులు ఈ లంకాపురిని ఎంత జాగరూకు లె రకించు 
చున్నారు! దీనిని సాధించుట ఒకరితరమా ! మా వారిలో ఇక్కడికి రాగల 

వా రెందరున్నారు ! కుముదుడు, అంగదుడు, సుపేణుడు, మెందుడు, ద్వివిదుడు, 
సు గీవుడు, కుశవర్వుడు, బుకుడు, కేతుమాలి, నేను-అంతే ! అందరు కలిసి పది 
మందికంకు ఎక్కువలేరు. వా శెందై న నేమి? రామలవ్మణు లున్నారుగదా! 
అంతటి పరాకమవంతులు ఈ లంకను సాధింపలేకపోవుదురా ! ఈ విధముగా 
తర్కించుకొని ఊరట జెందినాడు. 

లంకిణి 

లంకాపురిలో అడుగు చెట్టబోవుచుండగా లంకానగరాధిదేవత యగు లంకిణి 

హనుమంతుని చూచినది. కామరూపిణి మైన లంకిణి వికారమెన ముఖముతోను భీతిని 
గొల్పు కన్నులతోను హనుమంతుని యెదుట నిల్వబడి చెద్దగొంతు పెట్టి, 

లంకోణో : ఎవడవు నీవు. ఇక్కడి "కేల వచ్చితివి ? నేను నీ పాణములను వారింపకమును పే 

నీ సమాచారమును చెప్పుము. 

వొతుముంతుడు : నా సంగతి కేమిలెమ్ము ! ముందు నీ సంగతిని ఏనిపింపుము. నీ వెవ్వతవు. 
వికృతములై న ఈ చూపు లేమి? ద్వారమున కడ్డముగా నిల్వబడి నన్ను జెద 
రించుచున్నా వెందుకు ? 

లంకిణి : (కోపముతో) నే నెవతెనో యెరుగవేమో ! రావణాసురుని ఆజ్ఞ ననుసరించి 
యీ పట్టణమును రకించుచున్న లంకొనే నేను. నన్ను కాదని యీ నగరములో 

అడుగిడుటకు నీకు సాధ్యముకాదు. నిన్నిప్పుజే కడ తేర్చెదను. 
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వాశుముంతుడు : అంత కోప మెందుకు? బురుజులు [పాకాళములు ద్వారములు కలిగి 

రమ్యముగా క న్పట్టుచున్న లంకాపట్టణమును చూడవలయు నని నాకు కుతూ 

హాలము కలిగి వచ్చితిని. ఇక్కడి అడవులు వనములు ఉపవనములు హార్ణ్మ 

ములు మున్నగువానిని చూచిపోవుద మని వచ్చితిని, 

[ఈ (పచేశము లన్నింటిలోను వెదక వలయునన్నమాట. ] 

(ద్రక్ష్యామి నగరీం లంకాం సొట్టప్రాకారతోరణామ్ 

ఇత్యర్థ మిహ సం(ప్రాప్తః పరం కౌతూహలం హి మే; 8.38 

వనాన్యుపవనానీహ లంకాయాః కాననాని చ 

సర్వతో గృహముఖ్యాని ద్రష్టు మాగమనం హి మే. 8.94 

లంఠీణే : నన్ను జయించినగాని నీవు లోపలికి పోవుటకు వీలులేదు. 

వాశుమంతుడు : మంగళస్వరూపిణి యగు ఓ లంకా! శమింపుము. నే నీ పట్టణ మంతయు 

చూచి నా దారిని నేను పోయెదను, అంతే. ' 

దృష్ట్వా పురీ మిమాం భద్రే పునర్యాస్యే యథాగతమ్. 8.87 

మాటలు చాలించి, లంకిణి గట్టిగా అరచి, అరచేతితో హానుమంతుని కొట్టినది. 

పానుమంతుడు కోపించి తన యెడమ పిడికిలితో లంకిణిని ఒక పోటు పొడిచినాడు. 

(స్రీ గనుక వధింపలేదు. వానుమంతుని చెబ్బతో లంకిణి విలవిల తన్నుకొని కిందపడి 

వానుమంతునికి నమన్కరించి “వానరోత్తముడా ! నన్ను దయదలచి రకింపుము. 

నీ వంటి మహనీయులు (స్త్రీలను వధింపకూడ దని ఒక నియమ మున్నదిగదా! నీవు 

దానిని పాటించి నన్ను రకింపుము. 

ఈ పట్టణరూపముగా కనబడుచున్న అంకను నేనే. నీవు నన్ను జయించినావు, 

దిహ్మచేవుడు నాకు వరము |ప్రసాదించినప్పుడు ఒక మాట చెప్పియున్నాడు. “ఏనాడు 

ఒక వానరుడు వచ్చి నిన్ను జయించునో ఆనాడే రాతనులకు భయము [పారంభ మైన 

దని తెలిసికొనుము అని. ఆ సంఘటన మిప్పుడు జరిగినది. సీత కారణముగా రాకునుల 

కందరకు చేటుకాలము వచ్చినది. శాపమునకు గురియైన యీ లంకలోనికి నీవు 

స్వేచ్చగా (ప్రవేశించి నీ యిష్టమువచ్చిన చోట్ల సంచరించి పత్మివతయైన సీతాదేవిని 
'వెదకుము, 

(ప్రవిశ్య శాపోపహతాం హరీశ్వర 

శుభాం పురీం 'రాక్షసముఖ్యఫాలితామ్ 

దిదృక్షయా త్వం జనకాత్మజాం సతీమ్ 

విమార్గ సర్వత్ర గతో యథాసుఖమ్. . 9.51 
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-లంకాపురీ |పవేశము 

ఇట్లు లంకను నిర్జించి వానుమంతుడు ద్వారముగుండ |పవేశింవక |పౌకారము 
om 

మీదుగా” ఎగిరి లంకలో [పవేశించి, శ|తువు తలపై ఎడమకాలు పెట్టినాడు. 

అద్వారేణ మహాబాహుః (ప్రాకార 'మభిప్పప్లు వే (లలి 
(ప్రవిశ్య నగరీం లంకాం కపిరాజ హితం కరః 

చశ్రే£థ పాదం సవ్యం చ శత్రూణాం న తు మూర్ణని, 4-8 

(శతు పట్టణమును ద్వారముగుండ (వ్రవేశింపగూడ దని శ్యాన్త్రము. ళ్యతుదేశము (పే 

శించునపుడు మొదట ఎడమకాలు పెట్టుట శత్రువు తలవై కాలు పెట్టినశ్లే అని శా(న్ర్రము, ట్ యా ట్ల (ఈ 
కావుననే హనుమంతుడు వామపాదమును పెట్టినాడు. గృహ పవేశ శుభనమయములో 

[కొత్తకోడలిచేత ముందు కుడికాలు పెట్టించుట ఆచారముగచా | 

_వానుమంతుడు లంకలో ప్రవేశించి రాజవీథులలో నడచుచున్నాడు. ఇల్లిల్లు తిరిగి 
పరీక్షగా చూచినాడు. (స్త్రీలు హాయిగా పాటలు పాడుకొనుచున్నారు. కొందరు రాక్ష 
సులు వేదమం[త్రములను పఠించుచున్నారు. హనుమంతుడు రావణనై న్యమును చూచి 
నాడు. ఈ విధముగా చూచుచు వెళ్ళుచుండగా రావణుని అంతఃపురము కనబడినది. 

బంగారు కట్టడములు కలిగి [పాకారావృతమై ముత్యవునరములతో అలంకరింపబడి 

సర్వత అగరుచందనము మున్నగు సువాసనలు వెదజల్లుచుండిన రావణుని అంతఃపురము 

లోనికి హనుమంతుడు [పవేశించినాడు. 

సహేమ జాంబూనద చక్రవాళం౦ 

మహార్హ ముక్కామణి భూషితాంత మ్. 

పరార్థ్య కాలాగరు చందనా క్షం 

స రావణాంత।పుర మావివేశ. 4.29 

చందోదయ మైనది. చల్లని |పభు వగుటచేత లోకుల దుఃఖమును పారదోలుచున్న 

వాడును, సము దమును వృద్దిపొందించు వాడును, పంచభూతములకు కాంతి నిచ్చు'వాడును 

"అయిన శీతాంశుని హనుమంతుడు చూచినాడు. 

లోకస్య పాపాని వినాశయంతం 

మహోదధిం చాపి సమేధయంతం౦ 

భూతాని సర్వాణి విరాజయంతం౦ 

దదర్శ శీతాంశు మథాభియాంత మ్. కల్ల 
~ 

[అయిదవ నర్గలోని చం|దవర్గన _నిదర్శనాలం కారములతో ఉపమాలం కారములతో 

నిండి మనోహరముగా నున్నది. |ప్రశ్యేకముగా చదివి ఆనందింపదగిని ఘట్టము. | 
౬) 
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౧1... అలంకృతలై న (స్త్రీలను, నిదురించుచుండినవారిని, నవ్వుచు, ఆడుచు, పాడుచు 

ఉండినవారిని, కోపమున నిట్టూర్పులు పుచ్చుచుండిన కామినులను, ముంచి అందగ త్తెలను, 

వానుమంతుడు చం|దుని వెలుగులో చూచినాడు. సీతాదేవి వారిలో నున్నదేమో 

శలిసికొనగోరి ఆందరను పరీకించినాడు. కాని సీతాదేవి కనిపింపలేదు. హనుమంతునికి 

ఉత్సాహము తగ్గినది. దుఃఖము వచ్చినది. 

సీతామపశ్య న్మను జేశ్వరస్య 

రామస్య పత్నీం వదతాం వరస్య 

బభూవ దుఃకాభిహత శ్చిరస్య 

స్రవంగమో మంద ఇవాచిర స్య. 527 

హనుమంతుడు రొవణుని భవనమునందు సీతాదేవిని వెదకుట 

దిగులుపడి కూర్చున్నచో యేమెనట్టు ? వెదకుటకు మరల [పారంభించినాడు. 

ఎన్నో గృహములు వెదకినాడు. (ప్రహస్తుడు, మహాపార్ళు డు, విభీషణుడు, కుంభ 

కరుడు మున్నగు అనేక రాక్షనుల భవనము లన్నిటిని గాలించినాడు. వానిని చాటు 

కొని రావణుని [పొసాదము చేరుకొన్నాడు, అది అత్యంత శో భాయమాననుగా 

నుండినది. పల్లకీలు లళాగ్భృహములు [కీడాలయములు మున్నగు వె భవములతోగూాడి 

భూలోక స్వర్గమువలె నున్నది. లంకకు ఆభరణ మనదగియున్నది. 

లంకాభరణమి కేవ సోఒమన్యత మహాకపిః. 6.15 

కుబేరుని పుష్పకవిమాన మందే ఉన్నది. వరశిల్పి మైన మయుడు ధనాధిపతియగు 

కు బేరునిక్రై నిర్మించిన పుష్పక విమానమునకు కొరత వముండును ! అత్యంత రమణే 

యముగాను మనోహరముగాను ఉండినది. దానిలో కూర్చుండువారు ఎక్కడికి పోద 

లచుకొందుళో అక్కడికి కొనిపోగలళ క్తి ఆ విమానమున కున్నది. స్వామీ హృదయమును 

(గహించి వాయు వేగముతో [పయాణము చేయగలది. 

మనస్పమాథాన విచార చారిణమ్, 8.4 

మన స్పమాథాయ తు శీఘ్రగామినం 

దురావరం మారుత తుల్య గామినమ్. 8.5 

హనుమంతుడు ఎన్నిచోట్లనో చూచినాడు, కాని సీతాదేవి కానరాలేదు. 

కను వెదకుచున్నాడు. రావణుని భవనమునకు అంత మనునది కనబడలేదు. ఆవరణ 

ములో లెక్కలేనన్ని మేడ లున్నవి. అరయోజనము వెడల్పు యోజనము నిడివి కలిగి 

యున్నది. 
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+ అర్థయోజన విస్తీర్ణ మాయతం యోజనం హి తత్ 
భవనం రాక్షసేంద్రస్య బహు [ప్రాసాద సంకులమ్. 9.2 

హనుమంతుడు అన్నిచోట్లను వెదకుచు రావణు డుండు స్థానము చేరు 

కొన్నాడు. నాలుగు [పక్కలను రాతనులు కావలి కాయుచుండినారు. వానుమంతుడు 
నెమ్మదిగా రావణుని అంతఃపురములో (పవేశించినాడు. కు బీరునికిని, ఇం|దునికిని గల 

సంపద లన్నియు రావణుని భ వనమున ఉండినవి. 

యా పా వె శ్రనణే లక్ష్మీ ర్యా చేం|దే హరివాహానే 

సొ రావణగృ హే సర్వా నిత్య మేవానపాయినీ, 9.8 

తీరుగుచుండిన. వానుమంతునికి మద్యముల వాసనలు, పిండివంటల “వాసనలు 

వచ్చినవి. ఆ వాసనల ననుసరించి హనుమంతుడు పోయి రావణు డుండు [పదేశమును 

ఊహింపగలుగుట చూడగా తన తండ్రియెన గంధవహుడు కుమారునికి “ఇటు రమ్ము" 

అని దారిచోోపించి నట్టయినది. 

స గంధ _స్పం మహాసత్త కం బంధు ర్చంధుమివో త్తమమ్ 

ఇత ఏహీత్యువాచేన తత్ర యత్ర న రానణః. 9.21 

హనుమంతుడు రావణుని అంతఃపురములో తిరుగుచున్నాడు. అక్కడి దీప 

ములు నిశ్చలముగా వెలుగుచుండుట చూడగా, అవి ధ్యాననిస్టలో నున్నట్లు తోపించి 

నవి. జూదములో ఓడిపోయి అవమానముతో [కుంగి అటు ఇటు కదలకయుండు వారి 

వలె కనబడినవి. 

(పథ్యాయత ఇవాపశ్య త్పదీపాం స్తత్ర కోంచనాన్ 

ధూర్తానివ మహాధూర్తై శ్రేవనేన సరాజితాన్. 9.82 

ఒక వేయిమంది (స్రీలు నిదించుచుండినారు. అందరు అందగ తెలు, 'రాజర్దుల 

త్ర్రలు, గంధర్వ స్త్రీలు వీరువారు అనక అనేక (స్త్రీలను రావణుడు అపహరించి తెచ్చి 

యున్నాడు. అట్లు అపవారించుట కొక కారణమున్నది. రావణుడు యుద్ధ పియుడు, 

స్త్రీలను అపవారించినచో వారి బంధువులు వచ్చి తనతో యుద్దము చేయగల రని ఆశపడి 

అట్టుచేసినాడు. కొందరు (స్త్రీలు రావణుని మోహించి తమంతట తామే వచ్చినారు. 

యుద్దకా మేన తా స్పర్వా రావణేన హృతా స్రీషయః 

సమదా మదనేనై వ మోహితాః కాళ్ళి దాగతాః, 9.69 

అచ్చట ఉండిన (పతి (ప్ర యును రావణుని మోహించి వచ్చిన దే గాని ఒక్క 

సీతాదేవి తప్ప ఇతరుని థార్యగాని ఇతరుని | సేమించిన | ప్రీ గాని యెవ్వరును లేరు, 
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న తత్ర కౌచి (తమదాః (పసహ్యా 

వీరో్యపపన్నేన గుణేన లబాః 
( 

న చాన్యకామాపి న చాన్యపూర్వా 

విన వరార్హాం జనకాత్మజా౦ తామ్. 9.70 

వానుమంతుడు ఆ (స్ర్రీల' నందరను పరీకించి, రావణుని శయనమందిరమునకు 

దారి తీసినాడు. రావణుడు ని|దించుచుండినాడు. మందరపర్వతమువలె కనబడినాడు. 

అతనికి నలుపక్కల అతని భార్య లుండినారు. వా రందరు అనేక అవస్థలలో ,ఉన్నారు. 

వీణలు మృదంగములు మున్నగు వాద్యములను వాయించుచుండినవారు వానిని 

పట్టుకొనియే నిదించినారు. కొంతమందికి ఒంటినిండ శీరలుకూడ ' లేవు. నానుమంతుడు 

అందరను పరీక్షగా చూచుచున్నాడు. వారిలో ఒక (స్రీ పళ్యకముగా ఒక పర్యంకము 

ఫీద శయనించి యున్నది [మండోదరి |. ఆమె రూపము, యౌవనము, తేజస్సు, అలంకా 

రము, అన్నింటిని చూచి హనుమంతుడు ఆశ్చర్య చ కితు తై నాడు, 

శాసా మేకాంతవిన్య స్తే శయానాం శయనే శుభే 
దదర్శ రూపసంపన్నా మపరాం స కపి స్రియమ్. 10.50 

b= 

ఆమెను చూచి సీతాదేవి అని భావించినాడు. వానుమంతుడు ఆనందపరవశు డె 

చప్పట్లు చరచినాడు. తోకను ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు. నవ్వినాడు, ఆడినాడు, పాడినాడు. 
౧ టు రు 

గంతులు వేసినాడు. _స్హంభముల నెక్కి [క్రిందికి దూకినాడు. కోతిచేష్టలు ఎన్ని కలవో 
అన్నింటిని చేసినాడు. 

హర్షణ మహతా యుకో ననంద హరియూథపః. 10.54 

ఆస్ఫోటయామాస చుచుంబ పుచ్చం 

ననంద చికీడ జగౌ జగామ 

స్తంభా నరోహ న్నిపపాత భూమౌ 

నిదర్శయన్ స్వాం (ప్రకృతిం కపీనామ్. 10.55 

[ అనత్యమును చూచి మానవులు ఆవిధముగా చిందులు (తొక్కి సంతోషింతురు 1] 

పానుమంతుడు మరల ఆలోచించినాడు. 

వానుముంతుడు: (తనలో) ఛ! ఇట్లుకూడ యెందైన ఉండునా! నా శెలివితక్కు.వవలన 

ఇట్లు పొరపడితినిగాని (శ్రీ రాముని బాసిన సీళాబేవికి నిదుర సట్టునా ! ఇట్లు 

అలంకరించుకొని మద్యమును సేవించి రావణుని అంతఃపురమునం దుండునా ! 

ఈ (సీ పీతా చేవి కానే కాదు. ముమ్మాటికిని “కాదు. 
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న రామేణ వియుక్తా సా స్వప్తు మర్హతి భామినీ 
న భోక్తీం నాహ్యలంకర్తుం న పాన ముపసేవితుమ్. 11.2 

నాన్యం నర ముపస్థాతుం సురాణామపి చేశ్వరమ్ 

న హీ రామసమః కశ్చి ద్విద్యతే తిదశేష్యపి. 11.9 

హనుమంతుడు ఆ చోటును వీడి పానశాలకు బయలు దేరినాడు. 

అక్కడకూడ (స్త్రీలు వేల లెక్కన ఉన్నారు, మధ్యమును సేవించి మైమరచి 
ని దించుచుండినారు. హానుమంతుడు అందరను చూచినాడు. అంతఃపుర మంతయు నిశ్శే 

షముగా వెదకినాడు. కాని సీశాశేవి కానరాలేదు. 

హనుమంతునికి ఒక ధర్మసందెహము కలిగినది. ని|దించి విచ్చలవిడిగా శయనించి 

యున్న వర్యస్త్రీలను చూచుట పాపము కదా అని తోచినది. “ఇందరిని చూచినను 

నా మనస్సు చలింపలేదు. అన్నిటికిని .మనన్సు గచా |పథానము, కావున ఇందులో 

ధర్మలోప మేమున్నది! అదిగాక సీతాదేవిని (స్త్రీల నడుమనే వెదకవలయును గాని 

లేళ్ళ నడుమ వెదకుట పొసగునా ! శాబట్టి నేను చేసిన పనిలో తప్పు లేదు” అని 

సమా ధానపరచుకొన్నాడు. 

"నహి మే మనసః కించి ద్వైకృత్య ముపపద్యతే 
మనో హి హేతు స్సర్వేషా మింద్రియాణాం (ప్రవర్తనే. 11.41 

శుభాశుభా స్వవస్తాసు తచ్చ మే సువ్యవన్లితమ్ 
థి థి 

నాన్యత్ర హి మయా శక్యా వై దేహీ పరిమార్షితుమ్. 11.42 

ప్రియో హి స్రీమ దృశ్యంతే సదా సంవరిమార్లణే | 
యస్య స_్త్వన్య యా యోని స్తస్యాం తత్పరిమృగ్యతే. 11.48 

న శక్యా ప్రమదా నష్టా మృగము పరిమారితుమ్. 11.44 
రు n . 

హనుమంతుని: విషాదము 

సీతాదేవిని ఇంకను వెదకుటకు పూనుకొన్నాడు. ఎంత వెదకినను కనబడలేదు. 

వానుమంతునికి సందేవాము కలిగినది. ఒకవేళ సీతాదేవి మరణించినది కాబోలు ! 

కానిచో ఎందుకు కనబడదు ? రావణుడు తన కోర్కెను తీర్చుకొనజాలక, సీతాదేవిని 

. వధించి యుండునా? లేక ధథీకరరూపిణులై న రాకుస స్త్రీలను చూచి సీతాదేవి ఫీత్రిల్రి 

అసువుల బాసి యుండునా ? సీతాగరేవిని సందర్శింపకయే ను గీవుని యొద్దకు పోవుట 

ఎట్లు ? నా [శమ అంతయు వ్యర్థ మెన కేనా ! 
౧ QD ఉం 

దృష మంతఃపురం సర్వం దృష్టా రావణ యోషితః 
ఠి లు 

న సీతా దృశ్యతే సాధ్వీ వృథా జాతో మమ శ్రమః.. 12.6 
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నేను కార్యమును సాధింపక మరలిపోవుదునేని, మావా రందరు “పమోయి 

వీరుడా ! ఇంత దూరము పోయి యేమి చేసివచ్చితివి అని అడిగినప్పుడు నేను వారి 

కేమి చెప్పగలను. 

అయినను ఇట్లు దుఃఖంచుట వలన లాభ మేమి ? వినువు జెందక. పనులు చేయ 

వలయును. అట్టు చేసినగాని యే కార్యమును సిద్ధింపదు. కావున ఉత్సాహము 

నవలంబింతును. 

అనిర్వేద శ్చియో మూల మనిర్వేదః పరం సుఖమ్ 

అనిర్వేదో హి సతతం సర్వార్థెషు ప్రవర్తకః, 12.10 « 

కరోతి సఫలం జంతోః కర్మ య త్తత్కరోతి సః 

తస్మా దనిర్వేదకృతం యత్నం చేస్టేజషహ ముత్తమమ్. 12-11 

ఇట్లు నిశ్చయించుకొని పానుమంతుడు మరల బయలుదేరినాడు. పానశాలలు 

కుసుమాలయములు చి|తశాలలు [కీడామందిరములు పాతాళగృహములు మున్నగు 

అన్ని [పచేశములలో వెదకిసాడు. అంతఃపురములో హనుమంతుడు చూడని చోటు 

బె_శ్తెడె నను లేదు. ఎందశెందరో (స్త్రీలు కానవచ్చిరిగాని సీతాదేవి మా[తము కనబడ లేదు 

హనుమంతునికి దుఃఖము ముంచుకొని వచ్చినది, సము[దలంఘనము సైతము 

వ్యర్థమైనది కదా అని చింతించినాడు. 

అంతఃపురమునుండి బయటికి వచ్చినాడు. ఏమి చేయుటకును తోపలేదు. 

వానుమంతడు : (తనలో) సంపాతికూడ చెప్పినాడుగదా సీతా దేవి లంకలో నున్నదని" 

ఆమె యేమైనట్టు ! రావణునికి లోబడియుండునా ! ఛి! ఎంతమాట. రాను 

బాణమునకు భయపడి రావణుడు వేగముగ వెళ్లుచుండగా అతని చేతినుండి 

జారిపోయి సము[దములో పడియుండును కాబోలు! అట్లు కాదేని రాతస 

(స్రీలు ఆమెను భతించి యుందురు. ఒకవేళ రావణు డా మెను ఎక్కడైన జాచి 

యుండునా ? సీతాదేవి కనబడ లే దని (శ్రీరామునితో ఎట్టు చెప్పగలను. చెప్పక 

యుందునేని బాగుండునా ! ఎటుచూచినను చిక్కుగానే ఉన్నది. 

వినషా వా (ప్రణషా వామృతా వా జనకాత్మజా, 13.17 
అ న్్! . 

రామస్య ప్రియభార్యస్య న నివేదయితుం కమమ్ 

నివేద్యమానే దోష స్పా ద్రోష స్పా్య దనివేదనే. 13.18 

సీతాదేవి కనబడలేదని (శ్రీరామునితో చెప్పుదునేని ఆయన ఆ మాట విన్న 

వెంటనే [పొణములు విడువగలడు. అంతట లకణుడు సైతము మరణించును. 
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ఈ వార్త విని భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు, కౌసల్య, నుమి|త్ర, 3 కేయి అందరు అసువుల 
బాయుదురు. మా సు[గీవుడు మాత్రము (బతికియుండగలడా ! అతడు చనిపోయిన _ 

తోడనే వానరు లందరు |పోణములు విడువగలరు. చేను కిష్కింధకు పోయినచో ఇంత 
హోనియు కలుగు ననుటకు సందేహములిదు. నేను పోని పక్షమున వారందరు కొంత 

“పెట్టుకొని (బతికి యైనను ఉందురు. కావున, నే నిక్కడనే పా యోవవేశము కావిం 
తును, “లేనిచో నీటిలో పడి |పొణములు విడిచెదను; 

అదియును సరికాదు. మరణించుటవలన లాభ మేమో? (పాణ మున్నచో చేని 
నైనను సాధింపవచ్చునుగాని చనిపోయినన్హైన ఏమి చేయగలము. “బతికి యుండిన శుభ 

ముల బడయవచ్చు” అనిగచా చెప్పియున్నారు. 

వినాశే బహవో దోషా జీవన్ భద్రాణి పళ్యతి 

తస్మా శ్రాణాన్ ధరిష్యామి (ధ్రువో జీవితసంగమః. 18.47 

రావణుని చంపనై నను చంపుదును. లేదా యజ్ఞ పశువును కొనిపోవునట్లు 

(శ్రీ రాముని యొద్దకు ఫ్రీసికొనిపో 'యెదను. 

హనుమంతుడు అశోకవనమునక్క పోయి వెదకుట 

ఈ లంక నంతయు మరల వెదకి చూశెదను. అదిగో అళోకవనము కనబడు 

చున్నది. అక్కడికి పోయి వెదశెదను. వనువులకు, రుదులకు, వాయువులకు ఇతర 

దేవతలకు నమస్కరించి వెదకుట [పారంభించెదను. 

ఇట్లు పరిపరి విధముల తలపోసి వానుమంతుడు ఉత్సాహమును సమకూర్చుకొని 

లేచి లక్షణ సమేతుడై న (శ్రీరామునికిని, సీతా దేవికిని, రుద, ఇం[ద, యమ, వాయువు 

లకును చం[ద నూర్యాది దేవతలకును తన్మవభువై న సుగ్రీవునికిని నమస్కరించి బయలు 

చేరినాడు. 

నమోఒస్తు రామాయ సలక్ష్మణాయ 
దేవ్యై చ తసై™ జనకాత్మజాయె 

నమోస్తు రుదేంద్ర యమానిలేభ్యో 

నమోఒస్తు చంద్రార్క మరుద్గణేభ్యః. 18.59 

హనుమంతుడు “శ్రీ రామునికొరకును రావణునికొరకును నేను చాశరీరమును 
చిన్న దిచేసికొంటిని. చేవతలు నాకు కార్యసిద్ధిని కలిగింతురుగాక” అని |పార్థించినాడు. 

సంక్షీపోఒయం మయాత్మా చ రామార్టే రావణస్య చః 18.64 

సిదిం యే సంవిఢాస్యంతి దేవా స్సరిగణా స్విహా. 18.65 
ఢి యి 0 00. 
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[మనము మన శరీరములను కుంచించి అనగా అపహాంభావమును విడిచి దేవతలను 
(పార్థించినచో మనకు కార్యసిద్ధి కలుగును. ఈ ఘట్టమున మనము జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొన 
వలసిన సంగతులు కొన్ని కలవు, ఎన్ని కష్టములు కలిగినను ఉత్స్చాహనును విడువకూడదు. 

మనకు [పాణమువై వినువు పుట్టు పరిస్థితులు సంభవించుచుండును. కాని మనము ఓర్చుకొన 
వలయును. శుభములు తప్పక కలుగు ననుటకు దృష్టాంత “ములు కలవు. వానరు లందరు 

(పాయోప వేశమునకు సిద్ధ మైనప్పుడు సంపాతి మాటలవలన ఉత్సాహము కలిగినదీ. అయే 
ఆంజనేయుడు [పాయోపవేశము మాట అనుకొన్న పిదపగదా అశోకవనమును గురించి 
తట్టినది - రాబోవు మరియొక విషయము ఈ సందర్భముననే గమనింపవచ్చును, సీఆ = బేవికూడ 
(పాణత్యాగము చేసిన మేలని తలచి శింశుపావృకము చెంతకు సోయినప్పుడు గదా ఆమెకు 
హనుమంతుడు కనబడి శుభవార్త నందించినాడు 

కావున థ్రైర్యమును వీడక [పయత్నములు చేయవలయును. పనాటికైనను శుభములు 

చేకూరగలవు. ] 

రావణుని అంతఃపురమునుండి హనుమంతుడు అశోకవన [పాకారమువై కి 

దూకి వనములో (పవెశించినాడు. అది వసంతబుతువు. చెట్లు ఫల పుష్ప భరితములై 

ఉండినవి. హనుమంతుని 'వేగమునకు చెట్లమీది పతులు ఎగిరిపోవుటలో పూవు లన్నియు 
హనుమంతునిపై రాలినందున అతడు పూవుల కొండవలె కనబడినాడు. 

[ఇయసూచకముగా పుష్పవృష్టి కురిసిన దన్నమాట 7 

చెట్లలోనుండి పత్రములు ఫలములు పూవులు రాలిపోయి చెట్లు మోడులవలె 
ఉండుట చూడగా జూదమాడి ఓడిపోయిన వారు తమ వస్తాంిభరణములను [కింద వెట్టి 

నట్లు తోపించినది. 

నిరూతపత శిఖరా కీర పుష్పభలా (దుమాః 
వ) ఇ) ౬౯ 

నిక్షిప్త వస్తాభరణా ధూరొ ఇవ పరాబితాః. 14.15 

[ఈ సూత్రము ననునరించియే కాబోలు పాండవులు జూదములో ఓడిపోయి తమ 
వ స్రాభ రణములను [కింద "పెట్టినట్లు చెప్పి యున్నారు | 

అశోకవనము కన్నుల పండువుగా ఉన్నది. అనేకవిధములై న వృతములతో కూడి, 
మనోహరముగా ఉన్నది. చెట్లకు చిన్న గంటలు కట్టబడి యున్నవి. గాలి వీచినప్పుడు 
అవి [*ావ్యముగా (మోగుచుండును. చెట్ల కింద వేదికలు అమర్చబడి' యున్న వి, ఉద్యాన 

వనమున౦దు ఎన్నో జలాశయములు సెలయేళ్ళు తామరకొలనులు శోభిల్లుచున్నవి. 

పత్రములు దట్టముగా గలిగి కుసుమభరితమైన _ ఒక ళింశుపావృకముమీద 
. హనుమంతుడు కూర్చుండినాడు. నమీపమున ఒక సెలయేరు (ప్రవహించుచున్నది. 



హనుమంతుడు సీతాదేవిని చూచుట , 495 

తామరకొలనుకూడ [పక్కనే ఉన్నది. సీతాదేవి ఆ పచేశమునకు రాగలదని 

హనుమంతుడు ఊహిొంచినాడు, నంధోోపాననము చేయుటకు అక్కడికి ఆమె తప్పక 

వచ్చు నని భావించినాడు. 

ఇమాం సా రామమహిషీ నూన. మేష్యతి జానకీ. 14.44 

సంధ్యాకాలమనా శ్ళ్యామా (భువ మేష్యళతి జానకీ 

నదీం చేమా౦ శివజలాం సంధ్యాశ్హ వరవ్షినీ. 14.49 

“మంగళకర మగు ఈ అళోకవనము సీతాదేవికి ఎంతో తగియున్నది. సీతాదేవి 

బదికియున్నచో ఈ 'నది యొద్దకు తప్పక రాగలదు" అని ఆలోచించుకొని 

హనుమంతుడు ఎవ్వరికిని కనిపింపక పత్రముల పుష్పముల నడుమ కూర్చుండినాడు. 

నాలుగువె పుల దృష్టిని సారించినాడు. ఎత్తుగా ఉండిన చె_త్య[పాసనాదము కనబడినది. 

వేయి _సంభములమీద నిల్వబడి యున్నది, దానికి పగడముల మెట్టు, బంగారు 

వేదికలు ఉన్నవి. 

హనుమంతుడు సీతాదేవిని చూచుట 

అట్లు పరికించుటలో హనుమంతునికి సీతాదేవి ఒక (పదేశమునందు కనబడినది. 

రాకుస స్త్రీలు చుట్టుముట్టి యున్నారు. సీతాదేవి ఉపవాసములు చేసి కృశించియున్నది. 
రు రి 

ధూమావృతమైన అగ్నిజ్వాలవలెనూ శుక్లపత |పారంభమునందలి చం దరేఖవలెనూ 

కనబడినది. నలిగిన వృన్ర్రమును ధరించి యున్నది. ఆమె ఒంటిమీద ఆభరణములు లేవు, 

తల వెం|డుక లకు సంసారము లేక చెనచుకొొెని జడక ట్ల యుండినవి. సీళాదేవి కాంతి 

తరిగి తల వంచుకొని దుఃఖించుచు నిట్టూర్పులు పుచ్చుచున్నది. ఏ వైపు చూచినను 
రాతన స్త్రీలే గాని తనవా శెవ్వరును లేరు. 

తతో మలినసంవీతాం రాకసీభి సృమావృతామ్. 13.18 

ఉపవాస కృళాం దీనాం నిశ్శ్ళ్యసంతీం పునః పునః 

దదర్శ శుక్తపక్షొదొౌ చంద్రరేఖా మివామలామ్. [5.19 

పీశేనై కేన సంవీతాం క్లిష్టే నోత్తమ వాససా, 15.21 
నీల నాగాభయా వేణ్యా జఘనం గతయైకయా. 15.2ర్ 

సీతాదేవిని. శుక్లపతు పారంభమందలి చందశేఖతో పోల్చుట యెంతో సొంపుగా 
నున్నది. శ్రీ ఘకాలముననే నిండు చందునివలె |పేకాశింపగలదు. 1] 

వానుమంతుడు సీతాదేవిని చూచి ఆమె నీళాబేవియే అని కొన్ని కారణములను 
బటి సిళ్చయించినాడు, 
లు ' 
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వాచుమంతుడు * (తనలో) రాతసుడు కొనిపోవునప్పుడు మేము చూచిన వనిత ఇక్తై 

ఉన్నది. చెట్టుకొమ్మకు కట్టబడియున్న ఆభరణములు చూడగా శ్రీరాముడు 

నాతో చెప్పిన గుర్తులకు సరిపోవుచున్నవి. సీతాదేవి మూట గట్టి మా నడుమ 

వేసిన నగలు మాత మిప్పుడు వెల్తిగా ఉన్నవి, సీతాదేవి ఉత్తరీయము సైతము 

మేమప్పుడు చూచిన పసుపురంగుదిగా నే ఉన్నది. కొంచెము నలిగి దిర్హ కాలము 

విడువక ధరించియున్నందున ఇంచుక భేద మున్నను ఆ ఉత్తరీయము ఇదియే 
అనుటకు సందేహములేదు. ఇవన్నియు చూడగా, (శ్రీరాముని మనస్సును 

ఆ[కమించుకొనియున్న సీతాదేవి యీమెయే అనుటకు సందెహాములదు. 

(సీతాదేవి ఎట్లున్నది అని చెప్పుటకు వాల్మీకిమవ్వళ్షి అనేక ఉపమానములను చెప్పి 
వ 0౧ : లిం 

యున్నారు. కొన్ని మాాతము ఇందు సూచింపబడినవి. 

స్మృతీమివ సందిగ్గామ్_సం దేహములతో గూడిన అర్థములుగల న్మృతివలె. 

బుద్దిం నిపతిళా మివ__తరిగిపోయిన నంపదవ లె 

విహతామివ చ (శ్రధాంతగ్గిపోయిన |శద్దరితి, 
యణ ౧ థి 

ఆశాం (పతిహతా మివ__ఫలశూన్య మైన ఆళవో లె. 

సొపనగ్గాం యథానిద్ధింవిఘ్న మేర్చడిన కార్యసిద్ధి చందమున. 

బుద్దింన కలుపూ మివ_కలుషి త మైన బుద్ధిచాడ్చున, 

అభూశే నాపవాదేన, అధారములేని అపవాదములవలన 
కీ రిం నిపతితా మివ }—కబ్బశిన్న కీ ర్లిభంగి, 

ఇట్టి ఉపమానములు అనేకము చెప్పియున్నారు. | 

అట్లుండిన సీతాదేవిని చూచి హనుమంతుడి ట్లనుకొనుచున్నాడు, 

హానువుంతుడు : (శ్రనలో) ఎవ్వతెనుగూర్చి (శ్రీరాముడు నాలుగు విధములుగ పరితపించు 
చున్నాడో ఆ సీశారదేవి యీమెయే. దయ, అనుతాపము, దుఃఖము, మన్మథ 

తాపము ఈ నాలుగును (శ్రీరాముని పరితపింప జేయు చున్న వి. 

ఒకానొక కాంత కష్టము వచ్చినదిగదా అని “దయ, ఆ|శితురాలిని రటథీంప 

లేక పోయితినిగదా అని 'అనుతాపము, భార్య అపహారింపబడినదిగచా అని 'దుఃఖముి, 

[పియురాలిని ఎడబానీయుండుట వలన “మన్మథ తాపము. 

స్తీ ప్రణ షేతి కారుణ్యా దాశ్రితే త్యానృశంస్యత ః 

పత్నీ నషేతి శోకేన (ప్రియేతి మదనేన చ, 15.50 
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ఆహో ! సీతారాములు ఒకరికొకరు ఎంత తగియున్నారు ! సౌందర్యము అంగ * 

సౌష్టవము ఇద్దరికిని ఎంత చక్కగా కుదిరియున్నది ! పరస్పరము హృదయములలో స్థిర 

వాస మెరళర చుకొని యున్నారు గనుక ఇర్వురును [బిదికియు న్నారు గాని లేనిచో ఒక్క 

కణ మేనియు ఒకరిని విడిచి ఒకరు జీవించి యుండగలరా ! ఎటు చూచినను ఈ సీతా 

దేవిని జాసి (శ్రీరామీడు |బదికియున్నా డనగా అది యెంతో గొప్ప సంగతి, 

(శ్రీరాముడు అసాధ్యమైన కార్యమును చేయుచున్నా డన్నమాట, 

దుష్కరం కురుతే రామో య ఇమాం మ త్తకాశినీమ్ 

సీతాం” వినా మహాబాహు ర్ముహూ ర్హ మపి జీవతి. 15.54 

ఇట్లు తలపోయుచుండిన ఆంజనేయుని మనన్సు తన [ప్రభువైన (శ్రీరాముని 

మీదికి మరలినది. ఆంజనేయుడు శ్రీరాముని సీతా దేవిని (పశంసించివాడు. ఇంతలోనే 

దుఃఖము ముంచుకొనివచ్చినది. - "సీతాదేవిని చూచి కన్నీరు కార్చినాడు. “రామ పత్ని 

మొన సీశాచేవికే ఇట్టి కష్టము కలిగిన దనగా విధిని తప్పించుకొనుటకు ఎవ్వనికిని 
సాధ్యము కాదు అని చింతించినాడు. 

మాన్యా గురువినీతస్య లక్ష్మణస్య గురుప్రియా 

యది సీతాఒపి దుఃఖారా కాలో హి దురతి(క్రమః. 16.8 

వొనుభుంతుడు * (తనలో) రామలవ్మణుల పరాక్రమము తనకు ెలిసియున్నది గనుక్ 

ఏనాటికై నను వారు వచ్చి శతువును వధించి తన్ను రకింతు రని నమ్మి 

[పొణముతో ఉన్నది. ఈ సీతా దేవికొర కేగదా (శ్రీరాముడు వాలిని వధించుట! 

కబంధుని వధించుటకూడ అందుల కేగదా! ఈ చల్లని తల్లి వల్లనేగదా మా నుగ 

వనికి రాజ్యము లభించినది! ఈమెకొరశేగచా నేను ఈ సము[దమును లంఘించి 

వచ్చితిని! ఈ సీతాదేవి నిమిత్తమై (శ్రీరాముడు జగత్తును తల్మకిందులు చేసినను 

అదియు యుక్త మనియే తోచుచున్నది. తై )లోక్య రాజ్యమును, సీతాదేవిని 

తులదూచినచో తై__)లోక్యరాజ్యము సర్వము సీశాదేవిలో పదునారవ పాలు 

నకుకూడ సరిరాదు. 

యది రామ సన్నము ద్రాంతాం మేదినీం పరి నర్తయేత్ 

అస్యాః కృతే జగచ్చాపి యుక్త మిత్యేవ మే మతిః. 16.18 

రాజ్యం వా తిషులోకేష సీతా వా జనకాత్మజా 

తెిలోక్యరాజ్యం సకలం సీతాయా నాప్పుయా త్మలామ్, 16.14 

ఆహో ! కాల| ప్రభావము ! రామసత్ని యగు సీతాదేవి రాకస స్త్రీల చెతులలో 

చిక్షినది గదా! పాపము, సమస్త భోగములను. పరిత్యజించి అడవికి వచ్చి భర్తకు 
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శుశూష చేయుచు సుఖముగా నుండిన సీతాదేవికి ఎట్టికష్టము [పా_ప్తించినది. ఈమె 

"అవస్థను చూడగా నాకే బాధగా ఉన్నది [మమాపి వ్యధితం మనః - 16-20 

సీతాదేవి తన్ను పరివేస్టించియున్న రాతస్యస్త్రీలను చూచుటలేదు. ఫల పుష్ప 
| ఇ f «రీ అగ భరితములై న చెట్లనై.నను చూచుటలేదు. వకా[గచి_త్తముతో ఎల్లప్పుడు (శ్రీరాముని 

ఛ్యానించుచునే ఉన్నది. ఇందుకు సందేహములేదు. 

నైషా పశ్యతి రాక్షసో నేమా న్చుష్బఫలద్రుమాన్ 

ఏకస్ట హృదయా నూనం రామమేవానుపశ్యతి 16.25 

అయ్యో ! పాపము, భోగముల నన్నింటిని వదలుకొని బంధువులకు దూరమై 

ఇటు దుఃఖమున మునిగిపోయికూడ జీవించి యున్న దనగా పనాటికై నను (కీరాముని 
య 

కలిసికొనగల నను ఆశతో |బదికియున్న దన్న మాట. 

కామభోగై ః పరిత్యకా హీనా బంధుజనేన చ 

ఢథారయ త్యాత్మనో దేహం తత్పమాగమ లాలసొా. 16.24 

ఈ సీతారాముల సమాగమము చేకూర్చుట యు కము. శీల సంవన్న యగు 

సీతాదేవిని [శ్రీరాముడు చూడదగియున్నది. రాజ్యమును గోల్చోయిన రాజు తన 

రాజ్యమును మరల పొంది సంతసించునట్లు [(శీరాముడు సీతాదేవిని మరల పొంది 

సంతోషింపగలడు. . 

ఇమాం తు శీల సంపన్నాం ద్రష్టు మర్హతి రాఘవః. 16.22 

అస్యా నూనం పునర్లాభా (దాఘవః ప్రీతి మేష్యతి 

రాజా రాజ్య పరిభ్రష్షః పునః (పొప్యేవ మేదిసీమ్. 16.28 

| ఉపమానము చక్కగా నన్నది. సీతాదేవి భూదేవి కొమా_రెగదా :- సీతాదేవి తన 

చెంత నుండినప్పు డే (క్రీరాముడు |పభువు అనివించుకొనగలడు. “మా జానకి చెట్టబట్టగా మహో 

రాజు వై తివి అని త్యాగయ్యగారు పలికియున్నారు ! | 

హనుమంతు డిట్లు పరిపరి విధములుగా తలపోసినాడు. సీతాదేవి కనబడినదిగదా 

అని సంతోషించి ఆనందజాప్పములను విడిచినాడు. [శ్రీరామునికి నమస్కరించి యెవ్యరి 

కిని కానరాకుండునట్లు చెట్టుమీద కూర్చుండినాడు. 

హర్ష జాని చ సోఒశూణీ తాం దృష్ట్వా మదిరేకణామ్ 

ముమోచ హానుమాం స్తత్ర నమ శ్చరే చ రాఘవమ్. 17.81 

సీతాదర్శన సంహృష్టో హనుమాన్ సంవృతో=భవత్. 17.92 
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[ఇక్కడ గమనింపదగిన విషయము - మండోదరిని చూచినప్పుడు ఆమెయే సీశాచేవి 

అని (భమపడి చప్పట్లు చరచి, అడి, పొడి, గంతులువైచి, యొంతో అల్లరి చేసిన ఆంజనేయుడు 

వాస్తవిక సీతాదేవిని చూచినప్పుడు మాట పలుకు లేక, యెంతో జాగరూకుడై. యెవ్యరికిని 

“ కానరాకుండునట్లు దాగి కూర్చుండినాడు. నిజము 1గహించినవారు శాంత చిత్తులై ఉందురు - 

అల్లరి చేయరు]. 

సీతాదేవిని వెదకుటకు |పదోషకాలమున [పారంభించిన ఆంజనేయుడు ఇంత 

"సేపటికి ఆమెను చూడగలిగినాడు. రాతి ఇంకను కొంచెము మిగిలియుండినది. పురిలో 

అలికిడి |పారంభ మైనది. |బహ్మరాజుసులు వేదాధ్యయనము చేయుచున్నారు. మంగళ 

వాద్యములు (మోగినవి. 

రావణాసురుడు అశోకవనమునకు వచ్చుట 

రావణాసురుడు ని[దనుండి మేల్కాంచినాడు. సీతాచేపివై మనస్సు మరలి 

నందున అశోకవనమునకు బయలు వెడలినాడు. మేలైన వస్త్రములను ఆభరణములను 

ధరించినాడు. అతనివెంబడి ఒక వందమంది (స్త్రీలు వచ్చుచున్నారు. కొందరు కరదీపిక 

లను, కొందరు చామరములను, కొందరు వీవనలను, మరికొందరు మద్య పా|తములను 

పట్టుకొని వచ్చుచున్నారు. ఒక వనిత ఛ|త్రము పట్టినది. రావణుడు మెల్లగా నడచు. 
లు లు ౧౧ 

చున్నాడు. 

[సీశాదేవితో ఎట్లు భాషింపవలయునో ఆలోచించుచున్నాడు కాబోలు. |] 

స చ కామపరారీనః పతిసాసాం మహాబలః 

సీతాస క్రమనా మందో మదాంచిత గతిర్చభౌ. 18.19 

రావణుని భార్యల అందెల చప్పుడు, మొలనూళ్ల చప్పుడు విని హనుమంతుడు 

తలయొత్సి చూచినాడు. రావణుడు కనిపించినాడు. రావణుని 'న్మేతములు ఎజ్జబడి 

యుండినవి. మదన తాపము, పానము, గర్వము-వీనివలన ఎజ్జబడినవి. రావణుడు మన్న 

థునివలె శోభిల్లుచుండినాడు. నురుగువంటి సన్నని తెల్లని వస్త్రములను ధరించి ఉత్త 

రీయమును విలాసముగా చె కీడ్చుకొనుచు నడచుచున్నాడు. 

[డక్కా మసి న్లను మించిన బట్టలు ఆశాలములోనే ఉన్నవి |] 

కామదర్పమదై ర్యుఃక్తం జిహ్మతామాయతేక్షణమ్ 

సమక్షమివ కందర్ప మపవిద్ధశరాసనమ్. 16.28 

మధితామృత ఫేనాభ మరజో వస్త్రముత్తమమ్ 

సలీల మనుకర్షంత ౦ విముక్రం స క్రమంగచదే, 18.24 
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వచ్చుచున్న వాడు' రావణుడే అని హనుమంతుడు గురుతుపట్టి ఏమి జరుగునో 

చూచుటకు [కిందెకొమ్మకు దిగి దాగి కూర్పుండనాడు, 

రావణాసురుడు వచ్చుటచూచి సీతాదేవి గడగడ వణకిపోయినది. చేతులతో 

శరీరమును కప్పికొని దుఃఖించుచున్నది. సంకల్ప మను అశ్వములను పూన్చి, మనస్సు 

అను రథము నెక్కి (శ్రీరాముని సన్నిధికి పోవుచున్నట్లు కనబడినది సీతాదేవి. 

సమీపం రాజసింహస్య రామస్య విదితాత్మనః 

సంకల్ప హయ సంయుక్త ర్యాంతీ మివ మనోరథై ః. 19.7 
= న్ 

ఉపవాసము, శోకము, చింత, భయము వీనివలన కృళించి సీతాదేవి దినమై 

న్నది. (శ్రీరాముడు త్వరగా వచ్చి రావణునికి తగినశిత విధించిన బాగుండు నని ఇష్ట 

'వతలను [పార్టించుచున్నట్లు కనబడినది, 
థి. ౧౧ 

ఉపవాసేన శోకేన ధ్యానేన చ భయేన చ 
పరికీణాం కృృళాం దీనా మల్పాహారాం తపోధనామ్. 19.21 

అయాచమానాం దుఃథారాం (పాంజలిం దేవతామివ 

భావేన రఘుముఖ్యస్య దశ(గ్లీవ సరాభవమ్. 19.22 

రావణుని వేడికోలు 

రావణాసురుడు సీతాదేవిని చూచినాడు. పత్మివతయైన ఆ దినురాలిని, 

తపస్వినిని చూచి రావణుడు తన కోరికను 'తెలుపుచున్నాడు. 

స తాం పతివతాం దీనాం నిరానందాం త పస్వినీమ్ 

సాకారై ర్మధురై ర్వాక్ష్యై ర్నృ-దర్శ్మయత రావణః 20.1 

రావణుడు + సీతా! నీ దివ్యరూపమును చూచిన నాకు నీమీద మనస్సు లగ్న మైనది. నన్ను 

అను గహింపును. అందువల్ల ధర్శలోపము కలుగు నని భయపడితీవి కాబోలు! . 
ల! ల 

అట్టి చేమేయు లేదు. నేను రాకసుడను కదా! పర్మస్త్రీలను అపవారించుట, 

వారిని కోరుట్ల మాకు స్వధర్మము ; నీ వేమో నన్ను (ేమింపకునాషావు. కావున 

నేను నిన్ను స్పృృళింపను. నీ నీవ్సగా నన్ను వలచి నన్ను రకింపుము. 

ఎవం వైతదకామాం తున త్వాం స్పక్యామి మైథిలి 

కామం కామ శరీరే మే యథా కామం (ప్రనర్తతామ్. 20.6 

[ఈ పట్టున మనమొక సంగతి గమనింపవలయును, సీతాబేవి పాతి|వత్యమును గూర్చి 

యెట్టివారికిని ఎట్టి సందేవాములు గాని కలుగుటకు, వీలులేనట్లు వాల్మీకి మహర్షి అనేక 

విధములుగా అనేకచోట్ల చెప్పియున్నారు. రావణుడు. సీతాదేవిని కొనివచ్చినప్పుడు ఒక 
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సంవత్కరము గడువు పెట్టినాడు. అంతవరకును స్పృృశింప నని మాట ఇచ్చినాడు. ఇస్పటివరకు 

ఆమాటను పాటించినట్లు ఈ ఘట్టమున తేటవడుచున్నది. సీతాదేవి ఆమెగా తనను | పమించు 

వరకు ఆమెను స్పృళంచుటళే లదని ఇచ్చట చెప్పినాడు. ఈమాట లన్నింటిని ఆంజనేయుడు 

అనుచున్నాడు గనుక సీ శాడేవి శీలమును గురించి సొంచముగా ౩కినీకొన*లిగి నాడు. ఇష్ట వే 

యుద్ద కాండము లోకూడ కొన్ని సన్ని వేశము లున్న. వానిని గమనించుట ముఖ్యము. 

రావణుడు : సీతా! ఇక్కడ నీకు వచ్చిన భయ "మెమీయు లేదు. నీ కీ దుఃఖ మేల? శేళ 

సంస్కారము లేకుండుట, కటికినేలమీద  ఒయునించుట, మలిన వ్యన్త్హుములను 
ధరించి యుండుట, ఉపవాసము లుండుట, మున్నగునవి నీకు తగినవి కావు. 

హోయిగా నన్ను చెపట్టుము. మెలి ౫ న్త్రములను ధరించి, చక్కగా అలంకరించు 
క్ న, స్తష్పములు అగరు చందనములు వలన సుగంధ [దవ్టము లను యు _ ల 

LS ol ఎ న శ: + జూ చీ ఇ ఉపయోగించుచు, ఆటపాటలతొ నుఖముగా కాలము గడపక యిటుండుట 
(0౧ 

అజాన్ క ఫ్ ర ఆన్ న జ, వ ఆగ యు మాతము బాగులేదు. సీతా ! ఒక సతంమును మరచిపోకుము. ఇప్పుడు 

మంచి (వాయమున ఉన్నావు, కాని కాలము గడచుకొొలది నీ యావనము 

శీణించును. పారిపోయిన [పవాహావ జు తీరగ్రానట్లు గడ శిపోయిన [వొయము] 

మరలిరాదు సుమా! 

యదతీతం వనర ఎలి (సోఆ వ్, ఘవుపాొ మిష, ఏగ్రం 1౨ 
చా 

సీతా! నీ అందమును చూచి యే పురుషుడు మోహింపడు ? (బహ్మా దెనాడు 

a అట క ఆటో ఒక్ og సైతము నిన్ను "మోహింపక విడుచునా! నీ అవయవవులలో వేనిని చూచినను 

నా చూపులు అక్కడినుండి మరలివచ్చుట లేదు. నీ ఏ దుఃఖవుమ వీడి నా పట్టపురాణిపి 
ఒకి ఇ” ల ఖో జట రి ఇం ల ఖు ౮ ఒం స్స జో 

కము. నా సరగసుమును నేను నీ కీరుగలను. నా రాజంమును సపెతమునీ కిచ్చె దను, 
ర్త ౧) 6 ల యె 

- ర ను జ బో ర స ల 

ల నిమి త్రము ఐళ్వో ర్య ము కోలుపో యెడివారు ఎందరో గదా 1 

సీతా ! ఇంకొక మాట వినుము. నేను నను న పిన్చమును జయించి సీ తంగడి 

యగు జనకుని కిత్తును. 

ఏజిత్ర థ్ పృథివీం సర్వాం నానానగర మావలిసీమ్ 

సనకాయ (ప్రదాస్యామి తవ హేతో ర్విలాసిని. 20.18 “ 

నా కెదురుగా నిలువబడి యుద్దము చేయగల'వాడు ముల్గోక ములలో లేడు. నీవు 

నన్ను అన్నుగహించి నాకు భార్య వగుము. నీ చేతిమీదుగా నీ యిష్టమువచ్చినట్టు 
భూదానములు చేయుము. నా ధనము నంతయు యథేచ్చగా 'వెచ్చింపుము. నీ బంధువు 

లను సంతోష పెట్టుము. నా ఐశ్వర్యమును నా కీర్తిని మనసుకు శతెచ్చుకొనుము. 
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సుందరీ ! నంపదలు కోల్పోయి, నారచిరలు ధరించి, అడవిలో సంచరించుచు, 

కటికినేలమీద శయనించి, [వతములు సలుపుచున్న రాముడు నీ "కెందుశేని ఉపయోగ 

పడునా ! మొదటి మాట, రాముడు |బదికియున్నాడా అనునదికూడ సం దేహాస్పదము. 

కిం కరిష్యసి రామేణ సుభగే చీరవాససా 
నికీ ప్పవిజయో రామో గత శ్రీ ర్వనగోచరః. 20.26 

(వ్రతీ స్టండిలశాయీ చ శంకే జీవతి వాన దా. 20.27 

ఒకవేళ రాముడు (బదికియే ఉన్నను నిన్ను చూడగలడా ! నా చేతినుండి నిన్ను 

కొనిపోగలడా ! 

తపస్సులోగాని బలములోగాని పరాకమమునందుగాని నాకు సాటి రాగలడా 

నీ రాముడు? నా మాట వినుము. నన్ను వరించి సమ_స్హ భోగములను అనుభ వించుచు 

హోయిగా ఉండుము. 

సీతాదేవి రావణుని తృణీఠరించుట 

సీతాదేవి ఒక తృణమును కొని రావణునికిని తనకును నడుమ నుంచి మన 

స్సులో (శ్రీరాముని ధ్యానించి రావణునికి జవాబు చెప్పుచున్నది. 

' నీత: నన్ను మరచిపోయి నీ మనస్సును నీ భార్యలమీదికి మరలింపుము, నేను పతివతను' 

నన్ను జాధ పెట్టకుము. నీ భార్యలను నివు రషించుకొనునశ్తు ఇతరుల భార్యలు 

కూడ రకింపదగినవా రని తెలిసికొనుము. ఈ అర్ధమును చక్కగా (గహింపుము. 

నివ రయ మనో మత్త స్ప్వ్వజనే క్రియతాం మనః. 21.8 

యథా తవ తథా౬న్యేషాం దారా రక్షా నిశాచర 

ఆత్మాన ముపమాం కృత్వా స్వేషు దారేమ రమ్యతామ్. 21.7 

ఇం[దియ చాపల్యముగలవాని ఆయువూ, సంపదా నళించిపోవును. ఇక్కడ నీకు 

బుద్దిచెప్పువా శెవ్వరును లేరా! నీకు భయపడి వారెవ్వరును నీకు హితము చెప్నరు 

కాబోలు. ఒక వేళ చెప్పినను నీవు వినిపించుకొందువా * 

ఇహ సంతో న వా సంతి సతో వా నానువర్హసే 

తథా హి విపరీతా తే బుద్ధి రాచార వర్ణితా, 21.9 

రాతసులకు వినాశకాలము వచ్చినది గనుక అట్టి హితుల మాటలు నీ చెవి 

కెక్కుట లేదని తోచుచున్నది. నీ వంటి బుద్దిీహీనుడు, దుర్మార్గుడు రాజుగా నుండునేని 

రాజ్యము నాశన మగుట తథ్యము. సమస్త సంపదలతో తులతూగుచుండు ఈ లంక 

నీ ఒకని అపరాధమువలన శ్రీ ఘకాలముననే సర్వనాళనము కాగలదు, 
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నేను నీధనమునకును భోగములకును లోబడునట్టిదానను కాను. సూర్యుని 

కాంతిని సూర్యునియొద్దనుండి 'వేరు చేయజాలనట్లు నీవు నన్ను (శ్రీ) రాముని యొద్దనుండి 

వేరు చేయజాలవు. 

శక్యా లోభయితుం నాహ మెశ్వర్యేణ ధనేన వా 
అనన్యా రాఘవేణాహం భాస్క_రేణ (పభా యథా. 21.15 

రాతసుడా ! నా హితవాక్యమును వినుము. నన్ను (శ్రీరాముని చెంతకు 

చేర్పుము. నీవు [బతుకదలచుకొందువేని రామునితో స్నేహము చేసికొనుము. 

(శ్రీరాముడు శరణాగతవత్సలుడు గనుక నిన్ను తమింపగలడు. నీవు పరిళశుద్దహృదయ 

ముతో నన్ను రామునికి సమర్పింతు వేని |బతుకుదువు. లేనిచో నీ చావు తప్పదు సుమా! 

విదిత 'స్పహి ధర్మిజ్ట శరణాగత వత్సలః 

కేన మైత్రీ భవతు తే యది జీవితు మిచ్చసి. 21.20 

ప్రసాదయస్వ త్వం చైనం శరణాగతవత్సలమ్ 

మాం చాస్రై ప్రయతో భూత్వా నిర్యాతయితు మర్హసి. 21.21 

రాముని కోపమునకు తిరుగులేదు. ఆయన చాణమునకు అడ్డులేదు. నా 
రాముడు లంకను, నిన్ను తన బాణాగ్నిచే దగ్గముచేసి నన్ను చేకొని పోగలడు. నీవు 

నీ పరాక్రమమును గురించి గొప్పలు శెప్పుకొంటివి. నీవు అధముడవు. రామలవత్మ్మణులు 
లేని సమయము చూచి తస్కరించి నన్ను శెచ్చితివి. ఆ రామలవ్మణుల శరీరగంధము 
ఆఘాణించి యుందువేని పులులవాసన చూచిన కుక్కవలె పరుగెత్తియుందుక. 
రాతసాధముడా ! రామబాణమును నీవు తప్పించుకొన లేవు. 

సీతాదేవి పరుషవాక్యములను విన్న రావణునికి కోపము వచ్చినది. 

రొవణుడు : సీతా! పురుషుడు (స్త్రీలను ఎంత యెక్కువగా బుజ్జగించునో అంతగా వారికి 

స్వాధీను డగును. ఎంత ।పీతిగా మాటలాడునో అంత తిరస్కారమును పొందును. 

యథా యథా సొంత్యయితా పశ్య స్త్రీణాం తథా తథా 

యథా యథా (ప్రియం వక్తా పరిభూత స్తథా తథా. 2 వ 

ఇప్పుడు నీవు నన్ను అనిన [పతిపదమునకు నీవు వధింపదగియున్నావు. కాని 

నీమీద నాకుగల కామము నా కోపమును అణచివేయుచున్నది. కామమున కున్న. 

యీ దుర్గ్షణము కారణముగా. నీ విప్పుడు (బతికిపోయితివి. నరే! ఒకమాట చెప్పు 

చున్నాను, వినుము. నేను నీకు నిర్ణయించిన గడువులో రెండు నెలలు మాతమే మిగిలి 

యున్నది. ఈలోపల నీవు నీ మనను మార్చుకొననిచో నిన్ను ముక్కలుగా తరిగించి 

(పాతఃకాలభోజనమునకు వంటయింటికి పంపగలను. 
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ద్వౌ మాసౌ రక్షితవ్య మే యోఒవధి స్తే మయా కృతః 22.8 
ఊర్ధ్వం ద్వాభ్యాం తు మాసాభ్యాం భర్తారం మా మనిచ్చతీం 

మమ త్వాం (ప్రాతరాశార్థ మాలభంతే మహానసే. 228 

నీల 2 ఓరీ రాతసాథమా ! ఇచ్చట నీ మేలుకోరువా శెవ్వనులేరా! (శ్రీరాముని భార్య ' 

నగు నన్ను, నీవు తప్ప ముల్లోకములలో మనసాకూడ కోరువా రెవ్వరునులేరు, " 

(శ్రీరాముని మహిమ నీకు తెలినినన్తైులేదు. నీ వెక్కడికి పోయినను ఆయన 

నిన్ను _దండింపక మానడు. రాముని కంటబడుదుదువేని నీవు (బదుకవు. 

అనార్యుడా ! మోహాదృష్టులతో చూచిన నీ వికృతములై న కనుగుడ్డు ఊడి 

పడలేదే ! నీ-వాడిన దుర్భావలకు నీ నాలుక చీలికలు కాలేదే! దుర్మార్గుడా ! 

నేనే నిన్ను భన్మ మొనరింపగలను. కాని రాముని ఆజ్ఞ లేదని ఊరుకొన్నాను. 
నా తపస్సును వ్యయపరచకున్నాను. 

అసం దేశాత్తు రామస్య తపస శ్చానుపాలనాతీ్ 

న త్వాం కుర్మి దశగ్రీవ భస్మ భస్మార్హ తేజసా, 22.20 

“నేను శూరుడను. కుబేరుని తమ్ముడను అని గొప్పలు చెప్పుకొంటివి కాని నీవు 
చేసినది దొంగపని. 

ఈ మాటలకు రావణునికి అమితమైన కోపము వచ్చి కన్ను లెల్ల బారినవి. 
ఆభరణములు ధరించి యుండినను, శ్చ శానమునం దుండు మంటపమువలె భయంకరుడై 

ఉండినాడు. 

శ్మశానచైత్య (ప్రతిమో భూషితోఒపి భయంకరః.. 22.20 

రావణుడు : సీతా! నే నెంత చెప్పినను వినక దర్శిదుడైన ఆ రామునే .అనుసరించు 
చున్నావు. నేను ని న్నిప్పుడే వధించిపుచ్చెదను. 

[ఇట్లు జెదరించినాడే కాని అంతవని చేయునా కాముకుడు !] 

రావణుడు వికారదూపిణుల్రైన రాకున్న స్త్రీలతో “సీత మనస్సును మీ శెట్టయి మాలా . య 

నను మార్ప్చవలయును. మంచి మాటలు చెప్పిగాని భయపెట్టిగాని ఆమెను వంచుటకు 
(పయత్నింపుడు.'” అని చెప్పి సీతాదేవిని మరియొక్కమారు బెదరించినాడు, 

అంతలో రావణుని భార్య ఛాన్యమాలిని రావణుని కవుగిలించుకొని “మవో 

రాజా ! కామసూ[తములు నీకు తెలియనివి కావు. నీ మీద (వేమలేని యీ సీతతో 
మాటలెందుకు. మనము పోవుదము రండు” అన్నది. రసజ్ఞుడై న .రావణుడు. నవ్వుచు \ ఈం... | . 

తన అంతఃపురమునకు మరలిపోయినాడు. 



రాక్షస స్రీలు సీతాదేవిని తర్గించుట 44 

రాక్షస స్త్రీలు సీతాదేవిని తర్జించుట 

(యం రావన్న స్త్రీలు సీతాదేవిని రావణునివశము చేయుటకు పూనుకొన్నారు. 

డికోరాొక్షగీ * సీతా ! రావణుడు సామాన్యుడు కాదు. [బవ్మామాననపు తుడు పుల స్ట్వుడు, 

పులస్త్యుని మాననపు[ తుడు విశవనుడు. రావణుడు వి|శవనుని కుమారుడు. 

వంశము గొప్పది. రావణుడు రాత సెళ్వరుడు. అట్టి మవానీయుని భార్య వగుట 
కల వెనుదీయుచుంటేివి ? 

మలొత రాక్షనీ : రావణుడు ఇందుని జయించినవాడు తెలియునా ! మండోదరిని నెతము 

విసర్టించి నిన్ను పట్టపురాణిని చేయుటకు సమ్మతించినాడుగదా, నీకు వచ్చిన 

కష్ట మేమి ? 

మరియొక రాక్షని : సీత్రా ! నీవు మానవాంగనవు గనుక మానవు డగు రాముడే భర్తగా 

ఉండిన మే లని భావించుచుంటివిగాని అట్టిది 'యెంతమా[తము వల్లకాదు. 

రావణుని చేతినుండి తప్పించుకొనుటకు నీకు సాధ్యముకాదు. మొదటి మాట. 

రావణు డేమి తక్కువ ! రాజ్యమును కోలోయి నీ ముచ్చట ఒక్కటి యైనను 

తీర్చ లేని ఆ రాముని పట్టుకొని యెందుకు [పాకులాడుట. 

నీత 2 మీరేల న న్నిట్లు బాధించెదరు ? నన్ను భకింతు మని జెదరించుచున్నారు, అట్లు 
చేసినను సంతోషమే కాని మీరు చెప్పిన వనినిమా[తము చేయను. నేను పతి 

[వతను. శచీ దేవి అరుంధతి, రోహిణి, లోపాము[ద, సుకన్య, సావి| తి, (శ్రీమతి, 

మదయంతి, దమయంతి మున్నగువారు తమ తమ భర్తలను ఏ విధముగా అనుస 

రించుచుండిరో నేనును అశ్లే నా జీవిలేశ్వరుని (శ్రీరాముని అనుసరించుదానను. 
నాభర్త దినుడై నను రాజ్యహిను డ నను అతడే నాకు అధికుడు. నూర్వునియెడ 

సువర్చల కెట్టి (శమ గలదో అట్టి పేమ నాకు (శ్రీరామునియం దున్నది. 

దీనో వా రాజ్యహీనో వా యో మే భర్తా స మే గురుః 

తం నిత్య మనురకా౬స్మి యథా సూర్యం సువర్చలా. 24.9 

ఈ మాటలు విని రాకుస స్త్రీలు కో పించి సీతాదేవిని జెదరించుటకు మరల [పారం 

.భించినారు. కొందరు గొడ్డండ్డు తీసికొని సీతా చేవిపెకి- వచ్చినారు. సీతాదేవి తన నేత్ర 

ములనుండి ప్రవహించుచుండిన కన్నీటిని తుడుచుకొనుచు వానుమంతు డున్న చెట్టు 

చెంతకు వచ్చినది, రాక్షస స్త్రీలు ఆమెను వెంబడిం చినారు. 

హానుమంతుడు సమ_స్హము చూచుచు, మాటలు వినుచున్నాడు. 



446 సుందరకాండము 

బినోలత్ ౩ (రామ సీతా! నీ పతిభక్తి [పదర్శించినంతవ రకు చాలును, ఇంకను ఎక్కువగా 

చూపనక్కరలేదు. ఎందులోను "అతి దూఖమున కే దారితీయును. లోక 

మర్యాద ననుసరించి నీవు ఇప్పటివరకు పలికిన మాటలు చాగుగనే ఉన్నవి. 

ఇక పెని అట్టమాటలు చాలించి నా మాట ౫7 కొనీ రావణుని స్వకరింపుము. 

సీతే పర్యాప్త మేతావ ద ద్భరు స్పేషహో నిదర్శిత ః 

సర్వత్రాతికృతం భృదే ప్యసనాయోపకల్పతే. 24.21 

పరితుషాస్మి భద్రం తే మానుష కతో విధి, 24.22 
లు అయా 

ఇంతటినుండియు సకలథభో రగభముల ననుభవించుచు లోకము అన్నిటికి రాణివిగా 

ఉండుము. మేము చెప్పినట్లు చేయనిచో నిన్ను భడీంపగలము. తెలిసినదా, 

విశ: (రాక్షసి) సీతా! ఎందు కిశ్తెడ్చుచు కూర్చుండెదవు. దానివలన లాభ మేమియు 

లేదు. నిన్ను ర&ంచుటకు ఇక్కడి కెవరై నను రాగలరా! నీ భ_ర్హమీది ఆశను 

వదలుకొనుము. రావణునికి భార్యవై సుఖముగా ఉండుము. 

మరొక రాతసి ఒక శూలము ౫ కొని సీతాదేవిమీదికి వచ్చి, “ఈ సీతమాంసము 

రుచిగా ఉండును అని జెదరించినది. 

[వున : (రాక్షసి) ఎందు కిన్ని మాటలు* సీతను గొంతుపిసికి చంపుదము. సీత చని 

పోయిన దని మన (వభుష్పతి శో చెప్పుదు మేని “అశున మీరు భశింపుడు అని చెప్ప 
sD 

గలడు, అప్పుడు కమ్మగా తినవచ్చును. 

ఇ 

వేరొక రొక్షని : ఆ మాట శేమిగాని నేను చెప్పెదను వినుడు. ఈ సీత శరీరమును 

ముక్కాలు చేసి మన మందరము పంచుకొని మాంసము తిని మద్యములు సేవించి 

నికు౭భిలకు బోయి ఉత్సాహముతో నాట్య మాడుదము. 

తోడేళ్ళచే బాధింవజడుచున్న లేడి చందమున సీతాదేవి గడగడ వణకిపోయి 

నది. చెట్టుకొమ్మను పట్టుకొని (శ్రీరాముని ధ్యానిం ంచుచు దుఃఖపడుచున్న ది. లవ్మణుడు, 

నల్య, సుమి త మున్నగు బంధువులు డిప్ప కివ చ్చినారు. తనలో తలపోయుచున్నది. 

నీత: (తనలో) కాలము కానప్పుడు మరణము నె తము రాదని చెప్పుమాట సత్యము. . 

కానిచో. శ్రీరాము నడబాసి నే నింకను [పొణముతో నున్నానుగచా'! 

నే సంతో పాపిష్టురాలను గనుకనే (శ్రీరాముని చూడజాలకున్నాను. ఎవ్వరో 

గొప్ప పుణ్యము చేనికొన్న ధన్యులకుగాని (శ్రీరాముడు ' కనిపి ంపడు. [అందరికి 

కనబడునా (శ్రీరాముడు |) 
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తం పద్మదళప త్రాక్షం సింహా వికాంత గామినం 

ధన్యాః పశ్యంతి మే నాథం కృత జం (పియవాదినమ్. | 25.16 
(వాట్ట 

నేను జన్మాంతరమున ఎంతపాపము చేసితినోగదా ! ఈ రాజస స్త్రీల బారినుండి 

తప్పించుకొని ఎన్నటికై నను (శ్రీరాముని చూడగలనా ! నే నిక |పాణముతో నుండ 

లేను. మరణమెనను కోరినప్పుడు వచ్చునా! ఇంతకును నా నాథుని ఆజ్ఞ లేక అనునుల 

బాయుటకు కూడ న్వతం|తురాలను కాను. ఛీ! పాడుజీవితము. 

ధిగస్తు ఖలు మానుష్యం ధిగస్తు పరవశ్యతాం 

న శక్యం య త్సరిత కు మాత్మచ్చందేన జీవితమ్. 25.20 

సీతా దేవి పావము, పిచ్చిపట్టినదానివలె 'నేలమీదపడి పొరలుచు ఏడ్చుచున్నది. 

నీల: నే నెంత దౌర్భాగ్యురాలను. కావుననే (శ్రీరాముని బాసి బదికియున్నాను. 
రాకున్న స్త్రీలారా! నేనీ దుఃఖమును భరింపలేను, నన్ను చంపి పుణ్యము కట్టు 

కొనుడు. రావణుని నా యెడమకాలితో నైనను నృశింపను. మీ రంత బెద 

రించినను లాభము లేదు. నా [గహచారము కానిచో (శ్రీరాముడు వచ్చి నన్ను 

రతంపకుండునా! నా భర్త యొంతమంది రాక్షసులను వధించినాడు! ఈ 

రావణుడు ఆయన కొక అెక్కయా ! నడుమ సముద మున్నమాట వా న్నవము, 

కాని రామబాణమునకు అదియొక ఆటంకమా! నే నిక్కడ ఉన్నట్టు ఆయనకు 

తెలియదు కాబోలు. పాపము నా నంగతి చెప్పగలిగిన జటాయువు సైతము 

రావణునిచే వాతు డై నాడు, నే నిందున్న సమాచారము | శ్రీరామునికి తెలియు. 

నేని లంకను, రావణుని రూప నామ రహితముగా ఊదివేయడా! నే నిప్పు డెడ్చు 

చున్న కే లంకలో (పతి ఇంటను భర్తలను కోల్పోయిన (స్త్రీలు విలపింపకుందురా! 

ఇంతకన్నను ఎక్కువగనే విలపింతు రనుటకు సంచేవాములేదు. 

తతో నిహతనాథానాం రాక్షసీనాం గృహే గృహే 

యథాహ మేవం రుదతీ తథా భూయో న సంశయః, 26.24 

ఇక శీఘకాలములో నె లంకాపురి వీధులనిండా పడియున్న  పీనుగులను 

(గద్దలు భతీంపగలవు. లంకాపుర మంతయు విశాల శృ శానము కాగలదు. ఇంటింట 

పుట్టు రోదనధ్వనులను త్వరలోనే వినగలను. శకునములుకూడ అౌ్లే నూచించుచున్నవి. 

నాకు రావణుడు నిర్ణయించిన గడువు సైతము దగ్గరవడుచున్నది. ఆ పాపిస్టుడు 

ముందు వెనుకలు చూడక నన్ను వధించినను వధింపగలడు. నేను స్వయముగా వురణింత 

మన్నను నా కిక్కడ విషమునై నను ఇచ్చువారు లేరు. (శ్రీరాముని చూడక యెట్టుండ 

గలను. నే నిక్కడ ఉండు సమాచారము రామలక్ముణుల కెట్లు తెలియగలదు. వారు 
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నాకొరకు చేశ మంతయు వెదకియే ఉందురు. వెదకకయే నన్ను వదలుకొందురా ! 
అయినను ఇక్కడ నే నుండు సంగతి శెలిసికొనజాలక యుందురు. అట్టు శకాచేని 
(శ్రీరాముడు నన్ను బాసిన దుఃఖముతో చేవామును త్యజించి స్వర్గమున కరిగి 

యుండునా ! ఆహో! (శ్రీరాముని సందర్శింపగలిగిన దేవతలు ఎంత ధన్యులు! 

(శ్రీరాముడు. (బదికియే ఉండును. ధర్మరతుడ్రైన (శ్రీరాముడు రాజర్షివలె 
ఉన్నాడు కాబోలు! వై రాగ్యమును అవల: వించిన వారికి భార్యతో ఏమి వని 

యుండును ?.. ఎదుట కనపడుచున్నంత కాలమే (పేమ - కంటికి దూరమైనచో 

పేమ అడుగంటును. 
దృశ్యమానే భవే త్చీతి స్సాహృదం నా _స్త్యపశ్యత ః. 26.42 

కాని ఈమాట కృతఘ్నులపట్లనే వర్పించును, మా రాముడు అట్టవాడు కాడు, 

నాశయంతి కృత ధ్నూస్తు న రామో నాశయిష్యతి. 26.48 

ఒకవేళ రామలవ్మణులు కందమూలములను భతీంచుచు అరణ్యమున సంచ 

రించుచు ఆయుధములను విసర్జించి మునివృ్తిని అవలంబించియుందురా ! " 

అట్లుగాక రావణుడు రామలవ్మణులను కపటోసాయమున వధించెను కాబోలు. 

(శ్రీరాముని విడిచి, నేనిక [బిదుకజాలను. [పియా[పియములను జయించిన 

మహోత్ములు ఎంత ధన్యులు! నేను వారికి చేతు లెత్తి నమస్కారము చేయుచున్నాను. 
అట్ట శక్తి నాకు లేదు. నేను (శిరానపు ని మీది [(పేమను వదలుకొనజాలకున్నాను, నాకు 

(పియమును చేకూర్చు [శ్రీరాముని బాసి ఉండజాలను. 

| ధన్యాః ఖలు మహాత్మానో మునయ _స్హ్య కకిల్బిషాః 

| జితాత్మానో మహాభాగా డేషాం న స్తః (పియా(పియే. . 26.49 

(ప్రియా న్నసంభవె ద్దుఃఖ మ పయ ” దధికం భయమ్ 

తాభ్యాంహి యే వియజ్యంతే న నడు స్తేషాం మహాత్మనామ్, 26.50 

సొఒహం౦ త్యకా ప్రియార్తేణ రాచమెణ విదితాత్మనా 

పాణాం _స్యృక్షామి సాననం రావణస్య గతా వశమ్, 26.51 

ఈ పాపిరానణాసురుని ఆధీనములో ఉం డలేను. (పాణములు త్యజించెడను. 

సీతా దేవి మాటలను రాకుస స్త్రీలు విన్నారు. ఆమె (పాణళ్యాగము చేసికెను 

పడిన దని రావణునికి నివేదించుటకు కొందరు బయలుచేరినారు. . మరికొందరు 

ని బెడరెంచుటకు ఆమెపెకి వచ్చినారు, అప్పటివరకు ని దెంచుచుండిన (తిజట 

అను వృద్ద రాకని ని|దనుండి లేవి యో ఆటోపమును చూచి రాజస్య స్త్రీలను మంద 
లించ తన స్వవ్న వృత్తాంత మును వారికి తెలియ జప్పినది. 

8) og 
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(అజిటి ; (శ్రీరాముడు ధవళ పుష్పమాలికలు, శ్వతాంబరములు ధరించి లమ్మణునిగూడి, 

వేయి హంనలతో కూర్చబడిన పల్లకి నెక్కి. లంకాపురికి వచ్చినాడు. సీతా దేవి 

తెల్లని చెర ధరించి శ్వేత పర్వతము నెక్కినది. వెలుతురు సూర్యునితో కూడి 
యున్నట్లు సీతారాములు కలిసికొన్నారు. రామలకణులు “పెద్ద యేనుగు 

నెక్కి. లంకలో నంచరించుచున్నారు. సీతాదేవిని సమీపించి ఆమెనుకూడ ఏనుగు 
మీద ఎక్కించుకొన్నారు. ఆ తరువాత వా రందరు పుష్పక విమానముమీద 

ఉ_త్తరదిక్కుగా పయనించినారు. 

రావణుడు గన్నేరుపూల మాలికను ధరించి ఒంటినిండ నూనె పూసుకొని 
ర క్రాంబరములు ధరించి మద్యము సేవించి గతస్పృహాడై నేలమీద ఉన్నాడు. నల్లబట్టలు 

ధరించి యుండిన ఒక (స్త్ర) రావణుని ఈడ్చుకొని పోవుచున్నది. రావణుడు స్పృహ తప్పి 
గాడదలు పూన్చిన రథముువై కూర్చుండి యున్నాడు. ఆ తరువాత ఒక గాడిద నెక్కి 

దతీణదిశకు పోయినాడు. గాడిదమీదినుండి తల్మకిందుగా పడి, పిచ్చిపట్టినట్టు దుర్వాక్యము 
లాడుచు పోయిపోయి ఒక దుర్గంధకూపమున పడినాడు. నల్లబట్టలు ధరించిన ఒక (స్త్రీ 
ఆ రావణుని మెడకు [తాడు కట్ట దకిణదిశకు ఈడ్చుకొని పోయినది. 

కుంభకర్టుడు, రావణుని కుమారులు మున్నగువా రందరు రావణునివలినే 
ఉన్నారు. 

విఖీషణుడు మాతము ధవళ పుష్పమాలికలు శ్వేతాంబరములు ధరించి 
'యేనుగు.పె నున్నాడు. 

రాముని దూత యగు వానరు డొకడు లంకాపురిని దహించినట్లుకూడ కనబడినది. 

ఇది నా స్వప్న వృత్తాంతము. ఇకమీద సీతాదేవిని ఎవరుగాని జెదరింపవలదు. 
అభయ మీయు మని ఆమెను |ప్రార్థింపుడు. ఆమె మిమ్ములను తప్పక అనుగహింప 
గలదు. 

నావణ వినాశము, రాఘవ విజయము త్వరలోనే చూడగలము. అటు చూ+చితిరా! 
సీతాదేవి యెడమ కన్ను, ఎడమ భుజము, ఎడమ తొడ యెట్లు అదరుచున్నవో ! 

చెట్టుమీది పతి సల్పుచున్న ధ్వనినై తము (శ్రీరాముడు శీ ఘముగా రాగల డని 

ఘమూ-చించుచున్నది. 

[చెట్టుమీద హనుమంతు డుండుటవలన ఈ మాటలో ఒక విశేష మున్నది]. 
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సీతాదేవి ఆత్మహత్యకు పూనుకొనుట 

పీతా దేవికి దుఃఖము తగ్గలేదు. విలపించుచునే ఉండినది. 

నీత: గడువు రెండు నెలలు మాతమే మిగిలియున్నది. ఈ లోపల (శ్రీరాముడు 

రానిచో గర్భమునుండి వెలుపలికి రాజాలని [పాణిని శృస్త్రచికిత్సకుడు ఖండించు 

నట్టు ఈ రాకనుడు నన్ను ముక్కలుగా తరిగింపగలడు. 

నూనం మమాంగా న్యచిరా దనార్య 

శ సె శ్శితై. క్చేత్స్యతి రాశ్షసేం[ద్రః 

తస్మిన్ననాగచ్చతి లోకనాథే య. 

గర్భస్థ జంతో రివ శల్యకృ నః. 28.6 

[శ(న్ర్రచికిత్స అప్పటికే యెంతదూర మో అభివృద్ధి జిం దినట్లు కనబడుచున్నది. | 

ఆహో! నా|వతములకు నా పాత్మివత్యమునకు ఫలమేలేదా ! అన్నియు 

కృతఘ్నునకు చేసిన మేలువలె నిరర్ధకములేనా ! 

రామా! ఇక నేను [బతికియుండ లేను. 

సీతాదేవి (శ్రీరాముని ధ్యానించినది. ఆమె వణకుచున్నది. ఆమెకు నో రెండి 

పోయినది. శింళుపావృతము చెంతకు వచ్చినది. 

ఇతీవ దేవీ బహుఢా విలప్య 

సర్వాత్మనా రామ మనుస్మరంతీ 

ప్రవేపమానా పరిళుష్క వక్తా 
నగో త్రమం పుష్పిత మాససాద. 28.17 

సీతాదేవి దుఃఖమును భరింపజాలక |పాణములు త్యజించుటకు నిశ్చయించుకొని 
జడను మెడకు కట్టుకొని “దీనితో ఉరిపోనుకొని 'యమలోకమునకు పోయెదను” 

అని తలచి చెట్టుకొమ్మను పట్టుకొన్నది. 7. 
ఠి రలు 

శోకాభితపా బహుధా విచింత్య 

సీతాఒథ 'వేణ్యుద్దుళనం గృహీత్వా 

ఉద్బధ్య వేణ్యుద్ద్రుథనేన శీఘ్ర 

మహం గమిష్యామి యమస్య మూలమ్. 2818 

ఆ సమయమున సీతాదేవికి ఎడమక న్నదరుట మున్నగు. శుభశకునములు కని 

పించినవి, 
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హనుమంతుడు తన క ర్హవ్యమును గూర్చి మరల ఆలోచించుట 

వానుమంతుడు చెట్టుమీదనుండి జరిగిన విషయము లన్నిటిని చూచినాడు. | త్రిజట 

న్వవ్నవృ త్రాంతముకూడ విన్నాడు. సీతాదేవి పరిస్థితిని తలచుకొని అనెక విధములుగా 

అలోచించినాడు. 

హానుముంతుడు : సీతాదేవి దర్శన మైనది. లంకాపురమును చూచితిని. రావణుని |పభావము 

కూడ (గహించితిని. సీతాదేవి తన నాథుని ఎప్పుడెప్పుడు చూడగలుగుదునా 

అని జౌొధపడుచున్నది. ఆమెకు (శ్రీరాముని కేమవార్త చెప్పి కొంత శాంతిని 

కలుగ జేయుట యుక్తము. ఆమ్మాతము మాటనై నను చెప్పకయే మరలి 

పోవుదునెని ఎన్నో దోషములు సంభవించును. ఇప్పటి స్థితిని చూడగా తనను 

రతీంచువా శెవ్వరును లేరనీ నిరాళ జెంది సీతా దేవి |పాణములు విడుచునట్టున్నది. 

ఈమె వృత్తాంతము వినుటకు తహతవాపడుచున్న (శ్రీరామునికి ఖనునయ 

వాక్యము లేవె నను చెప్పవలయునుగదా. 

సీతాదేవితో ఎునను మాటలాడవలయును, ఈ రావన్న స్త్రీల యెదుట ఆమెతో 

సంభాషించుట మంచిపనికాదు. ఉచితమైన మార్గమును వెదకి నూర్యదయముల్ “పల పల 

ఆమెతో మాటలాడనిచో ఆమె [పాణత్యాగము చేయగలదు. “సీత యేమి చెప్పినది” 

అని | శ్రీరాముడు నన్నడిగినప్పుడు బదులు చెప్పవలయునుగదా ! “నే నామెతో మాట. 

లాడలేదు” అని చెప్పుదునేని (కీరాముడు నన్ను దహించివేయడా ! 

సీతా దేవి [పాణత్యాగము చేసికొనినపిమ్మట, సుగ్రీవుని వై సైన్యము వచ్చిమా[త 

మేమి |పయోజనము, 

నే నించే వుండి సమయము చూచుకొని ఆమె ననునయించెదను. రాతస (స్ర్రైలకు 

తెలియరాకుండునట్లు భాషింపవలయును. నేను చిన్న వానరరూపముతో ఉన్నాను 

[కావున వీరు నన్ను గ్పుర్తింపజాలరు]. మనుష్యులవలె సంస్కృతమున భాషింతు నేని 

రాతసుల కర్ణము కాకుండును. కాని నేను |బాహ్మాణునివలె సంస్కృతము మాట్లాడుదు 

నేని “ఈ కోతి సంస్కృతము మాటలాడుట యెట్టిది ! ఇది తప్పక ఐ*వణమాయగా నే 

ఉండును” అని తలచి సీతాదేవి భయవడవచ్చును. కావున సాధారణ భాష వాడుటయే 

మంచిది. అప్పటికిని సీతాదేవి నన్ను చూచి భయపడగలదు. “కోతులు భాషించుట 

యేమీ? ఇది రాకసమాయత ప్ప అన్యము కాదు” 'అని ఊహించి సీళాచేవి గట్టిగా 

కేకలు పెట్టును. అంతట రాజస స్త్ర లందరు నా _వెకి రాగలరు. నన్ను వట్టుకొనుటకు - 

[పయత్నము చేయుదురు. నేను ఊరకుండుట పొనంగునా ! చెట్లను విరిచి కొమ్మలను, 



సీని సు౦దరకొండము 

బోదెలను గైకొని నలువై పుల విజృంభింతును. వారు కావలివారిని పిల్తురు. నేను 

వారితో యుద్దమాడుట "వారినీ వధించుట జరుగును, చెను అలసిపోయినచో సము[ద 

మును లంఘించి మరలిపోగలనా ! ఒకవేళ ఈ రాతను లందరు వక మె నన్ను బంధించి 

నచో ఏమి జరుగవలెను ? 

సీతాదేవికి (శ్రీరాముని సమాచార మెట్టు తెలియును ? (శ్రీరామునికి సీతా దేవి 

వృత్తాంతము తెలియుట యెట్లు ? ఇంతజరిగిన పిదప రాక్షసులు సీతాదేవిని వధించినను 
వధింపగలరు. ఆవల | శ్రీరాముడు, నుగీవుడు వచ్చిమా [త్రము [ప్రయోజన మేమి 

యుడ్ట. ఎలో జయాపజయములు నిర్ణయించుటకు వీలులేదు. నేను యుద్దములో 
మరణింతు నేని మరల ఈ సము[దమును చాటి రాగలవా డెవ్వడై నను ఉన్నాడా? 

సీశాదేవితో మాటలాడుటయా, మాటలాడకయే మరలిపోవుటయా _ గట్టి 
సమస్య యొర్చడినది. 

దూత శెలివితక్కు.వవా డైనచో, కాగలపనికూడ ఇెడిపోవును. (శ్రీరాముని 
కార్యము చెడకుండునట్లును, నము|దలంఘనము వ్యర్థము కాకుండునట్టును సీతా దేవికి 

భయము కలుగకుండునట్టును ఏదెని ఉపాయ మాలోచించి నేను నీతా దేవితో తప్పక 
భాషింపవలయును, 

హనుమంతుడు శ్రీరామ కథను కే రించుట 

వొనుముంతుడు : వినియు వినుటతోడనే సంతోవమునుకలిగించు మాట లేమిటి? నేను 
(శ్రీరాముని కీర్తించెదను. (శ్రీరాముడు సీతాదేవికి చెప్పుమన్న మాటలను 
నెమ్మదిగా. పరి కెదను. బంధువుల సమాచారము చెవి కింపుగా నుండును, 

ఇట్లు పరిపరి విధములుగా తలపోసి పానుమంతుడు దశరథుని కథ [పొరంభించి 
నాడు. (శ్రీరాముడు సిజా దేవి లక్యణుడు అరణ్యమునకు వచ్చుట, ఖరదూషణాదుల 
సంహారము, రావణుడు సీతాదేవిని అపపారించుట; రామను| గీవుల మె|తి, వాలి వధ, 
ను|గీవ పట్టాభి చేకము, సీతాన్వేషణమునకు వానరవీరులు వచ్చుట, .నంపాతి మాటలను 

పురస్కరించుకొని తాను సము[ద్రలంఘనము చేయుట, నీతాదేవిని సందర్శించుట . 
మున్నగు సంగతులను వినిపించినాడు. 

సితాదేవి హనుమంతుని చూచుట 
సీతాబేవి యీ పల్కులు విని సంతోషించి నెమ్మదిగా తల యె త్తి [(శీరాముని 

ధ్యానించుచు అటునిటు చూడగా ఉదయనూర్యునిభంగి తేజరిల్లుచున్న వానుమంతుడు 
చెట్టుమీద కనిపించినాడు. 
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సా తిర్య గూర్త 3౦ చ తథా ప్యధసా 
డు ear) 

న్నిరీకమాణా త్రమచింత్యబుద్దిమ్ 
(యు 

దదర్శ పింగాధిప తే రమాత్యం 

వాతాత్మజం సూర్య మివోదయసమ్, 31.19 
థి 

[సీతాదేవి దుఃఖమును పోగొట్టి ఆమెకు ఊరట కలుగజేసిన వానుమంతుని చీకటిని 

పోగొట్టి వెలుగు నిచ్చు ఉదయ సూర్యునితో పోల్చుట యెంతో సమంజనముగా ఉన్నది | 

వానుమంతుడు ధవళ వస్త్రమును ధరించి తేజస్సుతో కూడియున్నాడు, కపి 

రూపమును చూచి సీతాదేవి ఖీతిల్లి మూర్చపోయినది. కొంత సేపటికి తేరి ఇది అంతయు 

స్వప్న మని భావించినది, 

[లంకలో (శ్రీరాముని వార్త చెప్పు వా రున్నారా! కావున స్వప్న మని భావించి 

యుండును | 

నీల: (తనలో) స్వప్నములో కోతిని చూచితినిగదా ! ఇది అశుభమును సూచించు నని 

“పెద్దలు చెప్పుదురు, రామలత్మణులకును మా తం|డియగు జనకునికిని "తేమము 

కలుగునుగాక ! 

నా పిచ్చిగాని, నాకు స్వప్నము వచ్చునా ! నిదలో నున్నగదా స్వప్నము. 

నుఖ మున్న గదా నిద! (శ్రీరాముని బాసిన నాకు సుఖ మెక్కడిది ? కావున ఇది 

స్వప్నము కాదు, 

కాదుగాని నేను విన్న మాటలకు అర్థ మేమి? నే నెల్లప్పుడు “రాను! రామ! 

అని మనస్సులో సన్మరించుచు నోటితో ఉచ్చరించుచున్నాను. గనుక అందుకు తగినట్లు 

రామకథను వినుచున్నాను - అంతే ! 

రామేతి రామేతి సదైవ బుద్ధ్యా 

విచింత్య వాచా బ్రువతీ తమేవ 

తస్యానురూపాం చ కథాం తమర్థ 

మేవం ప్రపశ్యామి తథా శృణోమి. 82.11 

| 
కాని యీ కపిరూపము నాకు స్పష్టముగా కనబడుచున్నది. నేను విన్నపల్కులు 

అతడు పలికినవే. నేను ఇంద్రాది దేవతలకు నమస్కరించెదను. ఈ వానరుని వాక్యములు 

సత్య మగునుగాక'! 
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_ హనుమంతుడు చెట్టు దిగి సీతాదేవికి నమస్కరించి ఆమెతో మాటలాడు 

చున్నాడు. 
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వాచమంతుఢు : తల్లీ, నీ వెవ్వతెవు. నలిగిన చీరను ధరించి చెట్టుకొమ్మను పట్టుక ని 

ఇ ట్లున్నా నవమి. నీ నే తములనుండి దుఃఖాశువులు (సవించుచున్న కారణ మేమి. 

కిమర్గం తవ నేత్రాభ్యాం వారి వతి శోకజమ్. 88.4 
థి 

(పత్మివతల కన్నులనుండి అకారణముగా అశువులు [నవింపవు. ఆ కన్నీటికి ఒక 

అర్థ ముండును. “కిమర్థం అన్నమాటకు ఏ |ప్రయోజనమును కోరి అని చెప్పుట సరియని తోచు 

చున్నది. ఈ భావమే “కారణము” అను మాటలో సూచిత మైనది | 

తల్లీ, . నీవు చేవతవా! నీ రోదనము, నీ నిట్టూర్పులు, నీను భూమిని స్పృళిం 

చుట, మున్నగు వానిని చూడగా నీవు దేవశాస్త్రవి కావని తెలియుచున్నది. నీ లక్ష 

ణములనుబట్ట నీవు రాజపు కతి వనియు, రాజమహిషి వనియు శేట తెల్ల మగుచున్న ది. 

శావణానురునిచే అపహారింపబడిన సీతా బేవివి నీవేనా ! 

నీ దుఃఖము, నీ రూపము, నీ తాపసవేషము చూడ నీవు తప్పక రామమహిషివే 

అయియుందువు. 

యథా హీ తవ వై దైన్యం రూపం చాప్యతిమానుషమ్ 

తపసా చాన్వితో వేష స్త్వం రామమహిషీ (ధునమ్, 88.18 

నీత : (సంతోషముతో) నేను దశరథ చక్రవర్తి కోడలను. జనకమవోరాజు కొమారి 

తను. నా పేరు సీత. నేను (శ్రీరాముని భార్యను. నాకు వివాహ. మైనపిదవ 

పం|డెండు సంవత్సరములు నా భర్తతో సుఖముగా గడపితిని. మా మామగారు 

నా భర్తకు పట్టాభిషేకము చెయబూనుకొన్నారు. అప్పుడు నా భర్త సవతి 

తల్లి యగు _కె శేయి అడ్డుతగిలి మా మామగారిని నిర్బంధించి మమ్ములను అడ 

వులపాలు చేసినది. తండ్రిమాటను శిరసావహించి నా భర్త అడవికి వచ్చినాడు. 

ఎవడు ఛచేనిని కోరునో నా జీవిజేశ్వరుడు దానిని ఇచ్చువాడేగాని [పాణముమీదికి 

వచ్చినను ఒకరియొద్ద చేనినిగాని పుచ్చుకొనువాడుకాడు, ఒకనికి అ[పియ మైన 

మాటకూడ పలుకడు. నా భర్త సత్యపరా[కముడు. 

దద్యాన్న ప్రతిగృహ్లీయా న్న(బూయా త్కించి దప్రియమ్ 

అపి జీవిత హేతోర్వా రామ స్పత్యపరా[క్రమః 88.25 

సతివత నగు నేను (శ్రీరామునిగూడి అడవికి వచ్చితిని. (శ్రీరాముని యందలి 
భ క్తిచే ఆయన, తమ్ముడగు లక్ష్మణుడు మా వెంట వచ్చినాడు. "మేము దండ కారణ్యమునం 

దుండగా రావణాసురుడు నన్ను అపహరించి తెచ్చినాడు. అతడు నాకు నిర్ణయించిన 

గడువు. రండు మాసములు మామే మిగిలియున్నది. ఆ గడువు దాటినపినప ఈ దేహా 

మును పరిత్యాగము చేయుదును, 
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వాశుమంతుడు : (దుఃఖముతో) తల్లీ ! నేను శ్రీ రాముని దూతను, శ్రీరాముడు కుశలియె 
యున్నాడు. నీ కేమమును తెలియగోరుచున్నాడు. లవ్మణునికిని చేమమే. 
లమ్మణుడు నీకు సాష్టాంగనమస్కారము చేసినాడు. 

నీతో : (సంతోషముతో) “మానవుడు [దితికియుండు నేని నూరు సంవత్సరముల కె నను 

ఆనందమును పొందగలడు అను లోకో క్రి నాపట్ల నిజమే అయినది. నాకు 

సంతోషముగా ఉన్నది. 

కల్యాణీ బత గాథేయం లోకికీ (ప్రతిభాతి మే 

ఏతి జీవంత మానందో నరం వర్గశతాదపి. 34.6 

ఇద్దరును దుఃఖమును ఏడి పరస్పరము నమ్మికతో మాటలాడు కొనుచున్నారు. 
హనుమంతుడు సీతా దేవిని కొంచెము సమీపింవగా సీతాదేవికి సంచేవాముకలిగి రావణుడే 
యీ వానరరూపముతొ వచ్చియుండు నని అనుమానించి చెట్టుకొమ్మను విడిచి పెట్టి 
[క్రింద కూర్చుండినది. 

హనుమంతునివైపు చూచుటకూడ మానినది. హనుమంతుడు నీతాబేవికి 
నమస్క రించినాడు. కొంత సేపటికి, 

నీత : (నిట్టూర్పులు పుచ్చుచు) నీవు రావణుడవే అగుదువేని ఇక్కడనుండి పొమ్ము. 

నన్ను జాధింపకుము. నివు దొంగ వేషముతో వచ్చి నన్ను తెచ్చితివి. నే నిష్పటిశే 
ఎంతో దుఃఖములో నున్నాను. నీ వేల న న్నింకను తపింపజేసెదవు. 

నా సందేహము సరికా దనీ తోచుచున్నది. వానరుడా ! నిన్ను చూచుటవలన 
నా మనస్సు [పసన్నముగా నున్నది. నీవు నిజముగా రామదూత వెనచో నీకు 
మంగళ మగునుగాక, 

ఆధవా నై తదేవం హీ యన్మయా పరిశంకితమ్ 

మనసో హీ మమ పీతి రుత్చన్నా తవ దర్శనాత్. 34.17 

ఇదంతయు స్వప్నమే కాబోలు. స్వప్న మైనను నాకెంతో సుఖముగా ఉన్నది. 
శ్రీరాముని దూతను" అని పలుకుచు ఒకడు కనిపించినాడు. లకణసమేతు డన 
(శీరాముడు స్వప్నములోనై నను కానబడునేని ఎంతో సుఖముగా నుండును కాని 
ఆ స్వప్న మునకు కూడ నాయెడ మాత్సర్య మున్నట్లున్నది. 

స్వప్నేఒపి యద్యహం వీరం రాఘవం సహలక్ష్మణమ్ 

సశ్యేయం నావసీదేయం స్వప్నో ఒపి మమ మత్సరీ, 84.2] 
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ఇది స్వప్నము కానేకాదు. స్వప్నములో మర్కటమును చూచినప్పుడు సంతో 
షము కలుగునా ! నేనేమో ఇప్పుడు సంతోషము ననుభవించుచున్నాను. 

ఒకవేళ నా కిప్పుడు చిత్తభాంతి కలిగినదా ! లేక పిచ్చిపట్టియుండునా ! 

అట్టి 'దేమియు లేదు. నేను వానరునీ, నన్నూ స్పష్టముగా చూడగలిగియున్నాను. 

ఇట్లు అనేక విధములుగా తర్కించుకొని ఇది రావణమాయగా ఉండు నని 
అనుమానించి సీతాదేవి వానుమంతునితో పలుకుట మానినది. సీతాదేవి మనసులోని 
భయమును, అనుమానమును పహానుమంతుడు [గహించి ఆమె వీనులకు విందుగా 

(శీరాముని (ప్రశంసించి ఆయన గుణములను కీ ర్తించినాడు. 

[రావణుడే అగునేని మరి యెట్టి పనినై-నను చేయునుగాని సీతాదేవి యదుట [శ్రీరామ 

సంకీర్తనము మాతము చేయడు |] 

వాశుముంతుడు : [శ్రీరాముడు సత్యవాది. మధురముగా మాటలాడువాడు. మన్మథుడే 

రామ రూపములో ఉన్నాడా అని తోపింపగల సౌందర్యమూ ర్తి, యుక్త కాల 

మునమా[త మే కోపించువాడు. లోకములో అందరలోను ఉత్తముడు. 

సత్యవాదీ మధురవా గ్లేవో వాచస్పతి ర్యథా 
రూపవాన్ సుభగ (శ్రీమాన్ కందర్చ ఇవ మూర్తిమాన్. 84.80 

'స్తానకోధః పహరా చ శేషో లోకే మహారథః. 94.81 
థి = © 

(శ్రీరాముడు త్వరలోనే వచ్చి రావణుని వధించి నిన్ను చేకొనిపోగలడు. అమ్మా! 
నేను. శ్రీరాముని పంపున వచ్చిన దూతను. నీ వియో గమువల్ల (శ్రీరాముడు దుఃఖములో 

మునిగి యున్నాడు, నీ కేమవార్తను వినగోరుచున్నాడు. లవ్మణుడు, సుగ్రీవుడు 

నీ శేమమును అడుగుచున్నారు. సు[గీవుడు మా వానరుల కందరకును (ప్రభువు. 

[శ్రీరాముని మిత్రుడు. రాముడు లవ్మణుడు ను|గీవుడు ఎల్లప్పుడును నిన్ను గూర్చియు 
నీ గుణగణములను గూర్చియు మాటలాడుకొనుచుందురు. వా రందరు అనేక కోట్ల 
సంఖ్యలో నున్న వానర సైన్యమును వెంటగొని త్వరలోనే వచ్చి నిన్ను రతింపగలరు. 
నేను ను గీవుని మం|తిని. నా పేరు హనుమంతుడు. నీ దర్శన ముకొరకు నేను నము[ద 

మును లంఘించి వచ్చితిని. నాపై అనుమానము వలదు. 

నీత : హనుమంతుడా ! నీకు (శ్రీ రామునితోను లక్ష్మణునితోను పరిచయ మెట్టుకలిగినది. 

వానరులును మానవులును వ విధముగా కలిసినారు? (శ్రీరాముని లక్ష్మణుని 

చూచితినంటివిగచా ! వారిని వర్థింపుము, 

వానుమంతుడు రామలత్ముణుల ఆకారములను గుణములను వర్థించినాడు, 
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భొయయమయంతుడు : (శ్రీరాముడు శ్యామసుందరుడు, ఎనిమిది: అడుగుల పొడవువాడు, 

ఆజానుబాహుడు. ఆయన కంఠస్వరము 'భేరీనినాదమువలె ఉండును. గొప్ప 

పరా|క మశాలి, 

దుందుభిస్వన నిర్హోష స్స్నిగ్ధవర్ణః ప్రతాపవా౯ా 

సమ స్సమవిభరక్తాంగో వర్ణం శ్యామం సమాశ్రితః 85.16 

లక్మణుడుకూడ (శ్రీ రామునివలెన సర్వాంగనుందరుడు. నుగుణనంపన్నుడు. 

బంగారు వన్నె వాడు. 

[ఈ విధముగా రామలజ్ముణుల ను వానుమంతుడు విశదముగా వర్ణించినాడు | 

తల్లీ! శామలత్షణులు నిన్ను వెదకికొనుచు బుళ్యమూకపర్వతముబెంతకు 
వచ్చినారు. మా [పభువై న న్నుగివుడు అతని అన్నయగు వాలిచే తరుమబడి ఆ పర్వతము 

మీద తలదాచుకొనుచుండినాడు. అతనికి నలుగురు మంతులు, వారిలో నే నొకడను. 

మేము నుగీవుని అనుసరించి వచ్చి బుశ్యమూకవర్వతమం దుండగా రామలవ్మణులు 

అక్కడికి వచ్చినారు. వారి ఆకారములను శేజస్సును చూచి ను|గీవుడు ఖీతిజెంది వారి 

సంగతి తెలిసికొని రమ్మని న న్నంపినాడు. నేను పోయి రామలవ్మణులతో మాటలాడి 

ఇర్వురను నా వీపుమీద ఎక్కించుకొని స్నుగీవుని చెంతకు తీసికొనిపోయితిని. శ్రీరాముడు 

ను|గీవుడు అగ్ని సొోకిగా స్నేహము చేసికొని తమతమ కష్టసుఖములను ఒకరికొకరు 

చెప్పుకొని పరస్పరము సహాయము చెనికొనునట్లు [పమాణములు సలుపుకొన్నారు. రావ 

ణుడు నిన్ను కొనివచ్చినప్పుడు నీవొక నగలమూటను కిందికి విసిరితివి. జ్ఞాపక మున్న చా! 

ఆ మూటను భ|దపరచినది నేనే, ఆ నగలను (శ్రీరామునికి చూపించినాము. వానిని 

చూచిన వెంటనే ఆయన మూర్చిల్లినాడు. కొంత సేపటికి తేరి ఆ నగలను చూచి నిన్ను 

తలచుకొని యెంతగానో విలపించినాడు. 

తల్రీ ! నీవు కనబడలేదని | శ్రీరాముడు ఎల్జప్ఫుడును పరితపించుచున్నాడు. 

రామ సు[గీవుల మె కినిబట్టి | శ్రీరాముడు వాలిసొవధించి కపిరాజ్యమును ను|గీ 

వుని కిచ్చినాడు. నిన్ను వెదకించెదనని సు|గీవుడు, శ్రీరాముని కిచ్చిన మాటమేరకు కపి 

వీరులను నాలుగు దిక్కులకు పంపించి వారు మరలి వచ్చుటకు ఒక్కునెల గడువు పెట్టి 

నాడు. మేము దకిణ దిశకు వచ్చినవారము. నిన్ను వెదకుటలో గడువు మీరిపోయి 

నది. వమిచేయుటకును మాకు తోపలేదు. న్నుగీవుని ఆజ్ఞకు తిరుగులేదు. గడువేమో 

మించినది. వచ్చిన పనియేమో కాలేదు. ఈ స్థితిలో మేము మరలిపోయిన యెడల 

సు గీవుడు మాకు మరణదండన విధించును కావున మే మందరము [పాయోపవేశము 
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నకు పూనుకొన్నాము. ఆ నమయమున జటాయువు అన్న యగు సంపాతి తటస్థపడి 
నీవు లంకలో నున్నసంగతి చెప్పినాడు. సము|దమును దాటుటనుగూర్చి మా. వా 
రందరు దిగులుపడినారు. నెను వారిని ఓదార్చి సము[దమును లంఘించి లంకకు వచ్చి 
నీ కొరకు ఎన్నిచోట్టనో వెదకి వేసారి తుదకు ఇక్కడికి వచ్చి నా భాగ్యవశమున నిన్ను 
చూడగలిగితిని, చేవుని దయవలన సము[ద్రలంఘనము వ్యర్థముకా లేదు. న్స దర్శనమువలన 
కలిగిన యశస్సు, అదృష్టవళమున నాకు లభించినది. 'వానరుల శోకము తీరిపోయినది. 

తల్లీ! (శ్రీరాముడు శీఘమేవచ్చి రావణుని సవాంధవముగా వధించి నిన్ను 
చేకొనిపోగలడు. నీవిక దుఃఖపడకుము. సను వాయుదేవుని పుతుడను. నా మాట 

నమ్ముము. 

హనుమంతుని మధురవాక్యములు విన్న సీతాదేవికి పరమనంతోషము కలిగినది. 
ఆమె న్మెతములనుండి ఆనందజాప్సములు |స్రవించినవి. ఆమె అనుమానము తీరిపోయినది. 
ఆమె ముఖము వికసించినది. 

వొమయమంతుడు ఎ అమ్మా! జారడిల్లుము. నే నిప్పు జెమిచేయవలయునో ఆజ్ఞాపంపుము, 

నేను (శ్రీరాముని చెంతకు శీ, ఘముగా పోవలయును. 

తల్లీ ! మరియొక మాట, (శ్రీరామ నామాంకిత మైన యీ అంగుళీయమును 
చూడుము. నీకు నాయెడ నమ్మకము కలుగుటకై (శ్రీరాముడు దీనిని నాచేతి కిచ్చి 
పంపినాడు. ఇదిగో యీ అంగుళీయమును [గహింపుము. నీ దుఃఖము లన్నియు నళించి 
పోయినవి. నీకు మంగళ మగునుగాక ! 

| ఇక్కడ ఒక విషయము గమనింవదగియున్నది. సీతాబేవితో అన్ని సంగతులు మాట 
లాడి ఆమెకు తనయందు పూ _ర్తి నమ్మకము కుదిరిన పిమ్మట గాని హనుమంతుడు అంగుళీయ 
మును బయట వెట్టలేదు. మాటలవల్ల కలిగిన నమ్మకమును దృఢపరుచుటకు అంగుళీయమును 
ఉపయోగిం చినాడు. ఇది యొంతో సమం జసముగా నున్నది. అట్లు గాక్ష మొట్టమొదటనే అంగు 
ఖీయమును సీళా దేవికి ఇచ్చియుండునేని ఆమెకు దానివలన నమ్మకము కలుగునా ! కలుగే 
కలుగదు. ఇదేదో రాక్షస మాయగా నుండు నని సీశాచేవి భావింపవచ్చును. వీ డెవడో అంగు 
ళీయమును సం|గహించి నన్ను మోనము చేయజూచుచున్నా డని తలపవచ్చును. మరి యేవిఢ 
ముగా నైనను సందేహించవచ్చును. అట్లు మొదటనే కలిగిన సంచేహమును తీర్చుట కష్ట 
సాధ్యము. ఏ ఫి నన్నింటిని ఆలోచించుకొనియే మతిమంతు డై న హనుమంతుడు అంగుళీయము 
సంగతి చిట్టచివర చెప్పినాడు | 

సీతాదేవి అంగుళీయమును గె కొని దానిని అనేక పర్యాయములు చూచి చూచి 
(శ్రీరాముని చూచినశ్లే సంతోషి చినది, హనుమంతుని [పళంసించినది. 

un) 



పీతా సానుమంతుల నంవాదము శీర 

నీత: వానుమంతుడా! ఎంత గొప్ప కార్యమును సాధించితివి! నీ పర్మాకమము 

సామాన్యమైనది కాదు. నీ ధైర్యము నీ సాహనము నీ బుద్ది యెంతో (ప్రశంస 

నీయములు. మహోసమ్ముదమును లంఘించి ఒక్కడవే వచ్చి రాతసులచే నురతిత 

మైన యీ లంకలో 'వవేశించుట మాటలా ! నీవు సామాన్యమైన వానరుడ వని 

తోచుటలేదు. రావణాసురుని నైతము సరకుచేయక ధైర్యము [పదర్శిం చితివి. 

వికాంత స్వం సమర స్త్వం |ప్రాజ న్వం నానరో తను 
అని ధి “ఆని న వ అలనే 

యేనేదం రాక్షసపదం త్వయైకేన వ్రధర్షితమ్.* 86.7 

శతయోజన విస్తీర్ణ స్పాగరో మకరాలయః 
వ్నికమళ్లాఘనీయేన క్రమతా గోప్పుదీ కృత 8. 36.8 

నహి త్వాం (ప్రాకృతం మన్యే వానరం వానర గ్షభ 

యప్య తే నాస్తి సం|త్రాసో రావణాన్నాసి సం|భ్రమః. 86.9 

(శ్రీరాముని పంపున వచ్చిన దూతవు గనుక, నేను థాపింవ దగినవాడవు. సర్వ 

విధముల పరీ&ింపక, దూత పరా[కఠకమమును శెలిసికెనక, ఒక దూతను (కీరాముడు 

పంపునా! అందులో నా యొద్దకు. 

[ “రామ దూతను అన్నప్పుడే నీ శక్తి సామర్థ్యములు నాకు తెలిసినవి] 

పేషయిష్యతి దుర్ధర్దో రామో న హ్యవరీకితం 

పరా(క్రమ మవిజ్ఞాయ ముత్సకాశం విశేషతః. 36.11. 

హానుమంతుడా ! నా భాగ్య విఛాషమున రామలత్మణులు కుశలులై యున్నారు. 

వారెంతో శక్తియుతులు గదా! నా విషయములో ఇశ్లుల ఉసేత చేయుచున్నారు. 

నా దుఃఖమునకు అంతములేదు కాబోలు ! నన్ను గూర్చి |శీరాముశు పరితపించుచున్నా 

డని పలికితివి. అట్టు సర్వదా దనుడై యున్నాడా లక నన్ను జెచ్చుకొను (పయత్న 

'మేమైనను చేయుచున్నాడా ! రాజపవుత్రునికి తగిన వృత్తిని అవలంబించునా లేక 

దీనుడై పనితెరువు శెలిసికొనక' విలపించుచున్నాడా ! 

కచ్చిన్న దీన స్పం (భాంత।ః కా ర్యష చన ముహ్యతి 

కచ్చి త్చురుషకార్యాణీ కురు తే నృపతే సుతః, 36.16 

శ్రీరాముడు మంచి మితులను సంపాదించెనా ? చేవతానుుగహామును కోరు 

చున్నాడుగచా ! 

(రామునికి నాయెడగల (చమ యీ 'యెడబాటు వలన తగ్గలెదుకదా ! 

కచ్చిన్న విగత స్నేహ; (ప్రనాసా న్మయి రాఘవః, 36.20 



460 సుందరకాండము 

హనుమంతుడా ! కౌనల్య్క, సుమీ[త, భరతుడు మున్నగువారి జేము వార్త 

లేమైనను తెలియవచ్చినవా ? 

[ బంధువులమీదికి మనస్సు మరలినది పాపము. | 

భరతుడు నా కొరకు ఒక అకా హిణి నై_న్యమును పంపునా * 

కచ్చి ఎకొహిణీం భీమాం భరతో (భాతృవత్సలః 

ధ్వజిసీ_ మంత్రిఖి రుపాం పేషయిష్యతి మత్క్భృకే. 36.24 

[మనము కష్టములలో నుండునప్పుడు మన బంధువులు వచ్చి మనకు సాయపడుదు రని 
ఆశించుట సవాజము. | 

రామలక్ష్మణులు సు|గీవుని వై న్యముల గూడి వచ్చి రావణుని సచాంధవముగా 

వధించుట . త్వరలో చూడగలుగుదునా ! రామలత్మణులు అమోఘములై న తమ 

బాణములతో లంకను నిర్మూలింతురా |. (శీరామునికి నాయెడ గల (పేమ అపారము. 

దానిని స్మరించి, యేనాట్మిక్తైనను వచ్చి నన్ను చేకొనిపోగల డని ఆశపడి |పాణముతో 

ఉన్నాను, 

హానుమంతుడు : (చేమోడ్పు గీలించి) తల్లీ, నీ విందున్న సంగతి (శ్రీరామునికి తెలియదు. 

నీ వృత్తాంతము 'తెలినిన వెంటనే వచ్చి రాక్షసుల నందరను వధించి నిన్ను చేకొని 

పోగలడు. [శ్రీరాముడు నీ కొరకుగా ఎంతో పరితపించుచున్నాడు. ఆయనకు 

ఆహారము మీదికి మనస్సు పోవుటలేదు. నిద పట్టుటలేదు. ఎప్పుడైన కొంచెము 

కునుకు వచ్చినను “సీతా! సీతా!” అనుచు వెంటనే మేలుకొనును. వ చేని 

ఫలమునుగాని పుష్పమునుగాని చూచినప్పుడు నిన్ను తలచుకొని నిట్టూర్పులు 

పుచ్చుచుండును. అన్ని వేళలయందు. నిన్ను గూర్చియే చింతించుచుండును. 

(శ్రీరాముడు నిన్ను చెకొనిపోవు (పయత్నములోనే ఉన్నాడు. 

హనుమంతుడా ! నీ పలుకులు విషముతోకూడిన అమృతమువలె ఉన్నవి. 

(శ్రీరాముడు నన్నే తలచుకొనుచున్నా డనినమాట సంతోష్మపదమైనను ఆయన 

శోక నిమగ్నుడై యున్నా డనుమాట జాధకలిగించుచున్నది. 

అమృతం విష సంస్పృష్టం త్వయా వానర భాషితం 

యచ్చ నాన్యమనా రామో యచ్చ కోకపరాయణ $8. 97.2 

గొప్ప ఐశ్వర్యము లభించుటగాని దారుణమైన ఆపద సంభవించుటగాని కేవల 
దై వకృతములు. దైవము నునలను |తాటితో బంధించినట్టు బంధించి యీడ్చుకొని 

ల 

పోవును. 



సీతా హనుమంతుల సంవాదము | 481 

ఐశ్వ ర్యే వా సువిసీరే వ్యసనే వాసుదారుణే 22 

రజ్జ్వేవ పురుషం బద్ధ్వా కృతాంత 8 పరికర్షతి. 87.3 

మన చేతిలో ఉండున దేదియు లేదు. దైవము నతి[కమించుటకు ఎవ్వనికిని 
సాధ్యము కాదు. “కానిచో [శీరామునికిని లత్మణునికిని నాకును ఈ కష్టము లేమి! 

నా దుఃఖమునకు అంతమే లేదా ! శ్రీరాముడు వచ్చి రావణుని వధించి లంకను నిర్మూ 
లించి న న్నెప్పుడు చూచునోగదా ! 

వహానుమంతుడా ! నాకు రావణుడు నిర్ణయించిన గడువు రండు నెలలు మా[తమె 

మిగిలియున్నది. నన్ను [శ్రీరాముని కర్పింపు మని విఖిషణుడు ఎంతదూర మో చెప్పినాడు 
కానీ రావణు డందుకు సమ్మతింపలేదు. విఖీషణుని కొమారిత 'నలి తన తల్లి. పంపున 

వచ్చి యూ సమాచారము నాకు చెప్పినది. 

[శీరాముని యందు ఉత్సాహము, పౌరుషము, బలము, దయ మున్నగు 
నుగుణము లన్నియు ఉన్నవి. నీవు పోయి నా విషయ మంతయు ఆయన శకెరుకపరచి 
ఇక్కడికి వేగిరము వచ్చునట్లు చేయుము. [శ్రీరాముని [ప్రభావము నాకు తెలియనిది 
కాదు. జనస్థానములో పదునాలుగువేల రాతనులను తా నొక్క_డే సంహరించి 
యు. శలేదా! శ్రీరాముని జాణమునకు అడ్డు లేదు. 

నొచుముంఖుడు : తల్లీ! కొంచెము ఓపికపట్టుము. నే నక్కడికిపోయి చెప్పుటయే. తడవు. 
(శ్రీరాముడు వెంటనే సైన్య సమేతుడై రాగలడు. పోనిమ్ము! ఒక్ష'వని చేయ 
రాదా! నీ దుఃఖమును ఇప్పుడే పోగొశ్సైదను. నా వీపువై నెక్కి రమ్ము. 
అగ్నిహో (తుడు హవిస్సును కొనిపోయి ఇం[దున కిచ్చునట్లు నేను నిన్ను 

కొనిపోయి. |శిరామున కర్పింతును. 

[ఈ ఉపమానము చక్కగా అర్థయు క్తముగా నున్నది. అగ్నిహోోతు డెంత పవితుడో 
హనుమంతు డంత పవిత్రుడు | 

అహం ప్రస్రవణస్థాయ రాఘవా యాద్య మైథిలి 

ప్రాపయిష్యామి శక్రాయ హవ్యం హుత మివానలః 3721 

సీతాదేవి హనుమంతుని మాటలను విని ఆశళ్చర్శసడినచి, 
గలా 

నీత: వానుమా! అంతదూరము నన్ను మోసికొని పోగలవా! అల్ప శరీరుడవుగచా ! 

నన్నెక్కించుకొని [ప్రయాణము చేయగలవా! నీ మాటకు అర్థ మేమైన ఉన్న చా! 

మొత్తమునకు కోతివే అనిపించితివి. 
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హానునురతుడు సీతాదేవి పరిహాస వాక్యములను విన్నాడు. ఇంతకుముందు 

ఎవ్వడుగాని తనను ఇంతమాట అనలేదు. [కొత్తగా క్షలిగిన యీ అవమానమును 

గురంచి చింతించినాడు, 

చింతయామాస లక్ష్మీవా న్నవం సరిభవం కృతమ్. 81.81 

“సీతాదేవి నా |పభావమునుగూర్చి యెరిగినశ్లేలేదు. నా నిజరూపమును (పద 

రృించెదను” అని ఆలోచించి వానుమంతుడు తన శరీరమును “పెంచి మేరుమందర 

పర్వతములవలె శేజరిల్లుచు సీతాదేవి యెదుట నిలబడి 

వానుమంతుడు : తల్రీ, చూచితివా నా రూపమును. రావణ సహితముగా లంకను పెల్ల 

గించి కొనిపోగలను. నీవు నా సామర్ధ్యమును గురించి శంకింపకుము. ఒక్క 

తణములో నిన్ను (శ్రీరాముని చెంతకు చేర్చగలను. మీ అందరి దుఃఖములు 

-తీరిపోవును. . 

నీత: హనుమా! పదో మాటవరున కంటినిగాని నీ ప్రభావము నాకు తెలియక 

యున్నదా! నీయందు వాయుదేవుని వేగము అగ్ని దేవుని తేజస్సు నెలకొని 

యున్న వని నాకు తెలియదా ! సామాన్యుడవై నచో సమ్ముదమును లంఘించి 

రాగలవా! నీవు నన్ను నురతితముగా కొనిపోగల వని నాకు తెలియును. 

అయినను (శ్రీరాముని కార్యము చెడకుండునట్టు చూడవలయునుగదా ! నేను 

నీ వెంటవచ్చుట సరి కాదు. దీనికి అనేక కారణము లున్నవి. వినుము, 

నీవు నన్ను మోసికొని వాయువేగముతో సము[దము మీదుగా పోవునప్పుడు 

నేను భయపడి సము[దములో పడిపోవచ్చును. రాతనులు నిన్ను వెంబడింతురు. నీవు 

వారితో యుద్దము చేయవలసియుండును. వారితో యుద్ద మాడుదోవా, నన్ను 

రతించుకొందువా ? పెద్ద చిక్కు రాగలదు. మీ యుద్ధమును చూచి నేను భయపడి 

రహస్య పదేశమున దాచినను దాచగలర్వు; లేక నన్ను వధించినను వధింతురు. ఎక్షైనను 

నీ [శమ అంతయు వ్యర్థ మైన శు కదా! 
థి ౧ 

పహానుమూ! నీవు రాక్షసులను వధింపగలవు, కానీ ఆపని నీవు చేయుదువేని 

(శ్రీరాముని కీర్తి మరుగుపడదా ! 

మరియొక కారణమును వినుము. నేను సరపురుషుని స్పృశింపను. “రావణుడు 

నిన్ను స్పృశింపలేదా |! అని అందువేమో ! అది బలవంతముగా జరిగిన పని, 
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కావున [(శీరాముడు స్వయముగా వచ్చి రావణుని నబాంధవముగా సంహారించి 

నన్ను చేకొనిపోవుటయే తగినపని. 

[రావణుడు నీతాదేవిని అపవారించి తెచ్చినాడు. ఆమెను గుట్టుగా వానుమంతుడు 

తీసికొని పోయినచో దొంగకు శిత యేది |] 

యది రామో దశ్మగీిన మిహ హత్వా సబొంధవమ్ 

మా మితో గృహ్య గచ్చేత త తృస్య సదృశం భవేత్. 87.62 

హనుమా! నీవుపోయి రామలజ్మణులను వానర నై నై_న్యములను శ్రీ ఘుముగా 

తోడ్కొనివచ్చి నా దుఃఖమును బాపుము. 

వొతుమంతుడు : తల్రీ! ఎంతచక్కని పలుకు పలికితీవి! పతివత యగు నీవు తప్ప మరి 

యొక రిట్లు పలుకగలరా ! మహోత్ము డగు (శ్రీరామునికి తగిన పత్ని వనిపించు 

కొంటివి. "అక్కడ (శ్రీరాముడు నిన్ను తలచుకొని వేదన పడుచుండుట చూచి 

నాను. ఇక్కడ నీ వనుభవించుచున్న బాధలను చూచినాను. మీ దుఃఖమును 

చూడజాలక మీ ఇరువురను ఒకటిగా జేయుట బాగుండు నని తోచి నా వీపు.వె 

నెక్కి రమ్మని చెప్పితిని. కాని నీవు చెప్పినదే సరియైన మాట. ఇక్కడ రావణా 

_ నురుని తృణీకరించి నీ వాడిన మాటలు, నీవు పడుచుండుబాధ, నీకు (పాణము 

మీదకూడ వినువు పుట్టినసంగతి అన్నింటిని నేను (శ్రీరామునికి నివేదించి ఆయన 

వెంటనే బయలుదేరి వచ్చునట్లు చేయుదును. 

నేను వచ్చి నీతో మాటలాడినట్టు (శ్రీరామునికి నమ్మకము కలుగుట కేదైన 

ఆనవాలు నిమ్ము. 

నీత * హనుమా! మంచిగుర్తు నొకదానిని వినుము. నా మాటలుగా (శ్రీరామునితో 
ఇట్లు చెప్పుము, ' 

“నాథా ! గంగానదికి సమీపమున సిభ్రాశమ [పాంతములో చి త్రకూటపర్వతపు 

ఈశాన్యపాదమున మన మొక ఆ(శమమునం దుండువారము. జ్ఞాపకమున్నదా! ఓక 

నాడు మనము పుష్పవనమున విహరించుటలో నేను అలసిపోగా, నన్ను నీ అంకమున 

చేర్చుకొంటివి. ఒక వాయసము వచ్చి నన్ను పొడిచినది. నే నెంత తోలినను కదలక నన్ను 

పొడిచి నా మాంసమును తినుచుండినది. నా చీర జారిపోయినది. బిగించి కట్టుకొనదలచి 

' మొలనూలు 'సవరించుకొనుచుండగా నీవు నన్ను పరిహాసించితివి. నేను సిగ్గుపడినాను, 

నేను అలసిపోయి మరల నీ అంకము నాళయించితిని. నేను కోపించియుండుట చూచి 

నీవు నన్ను బుజ్జగించినావు. ఆ తరువాత నాకు నిద పట్టినది. ఆ వాయసము మరలివచ్చి 
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నన్ను. స్తనాంతరమున గాయపరచినది. నా శరీరమునుండి రక్తము (స్రవించి నీ మీద 
పడినది. నీవు వాయసమును చూచి కోపించి ఒక దర్భను ౫ కొని [బహ్మాస్ర్రమున 

అభిమం|త్రించి వాయనమువై [పయోగించితివి, ఇంద్రుని సుతుడైన ఆ వాయసము 

నీ అస్త్రమునుండి తప్పించుకొనుటకు ముల్లోకములును తిరిగి రకకుని కానక మరల 

నీయొద్దకు వచ్చి నిన్ను శరణు వేడినది. 'అహ్మో(స్రము అమోఘము గనుక నీవు 

వాయస సము. కుడికంటినిమా[తము కొట్టి దానిని | పాణముతో విడిచితివి నాథా! 

నా నిమిత్తము ఒక కాకిమీద బవ్మ(స్త్రమును [పయోగించినవాడవు ఇప్పు డేల 

ఉపేషీించుచుంటివి. దయ గలిగియుండుట నరధర్మ మని నీవే యెొన్నిపర్యాయములో 

చెప్పియున్నావు. ఆ దయనై నను నా యెడ చూపకూడ దా. ! నీయట్టివాడు నాథుడుగా 

ఉండియు నే నీ రాత్షనుల నడుమ అనాథవలె ఉండవలసిన దేనా !” 

హనుమా! ఈ మాటలు (శ్రీరామునితో చెప్పుము. రామలవ్మణులు పరా|క్రమ 

శాలురు. కాని వారికి నా మీద దయరాలేదు, అన్న అనుజ్ఞ కొని ఆ లకణుడై నను 

రాకూడదా ! ! అన్నిటేకిని నా దుష్మృతమే. “కారణము, పారి ననుకొని లాభ మేమి. 

వానుమంతుణు : తల్లీ! దుఃఖంపకుము. ఎంతెంతో [శమపడి నిన్ను దర్శింపగలిగితిని. ఇది 

సంతోవమునకు సమయమేగాని దుఃఖమునకు కాదు. నే నిప్పుజె పోయి రామ 

లవ్మణులను వానరనై న్యమును తోడ్కొనివచ్చెదను. నీ దుఃఖము తీరిపోవును. 
రామలక్ష్మణులకు చెప్పవలసినమాట లెవై నను చెప్పుము. 

నీత: హనుమా ! (శ్రీరాముని ఎంతో అడిగితి నని చెప్పి నాకుగా సాష్టాంగనమస్కా- 

రము చేయుము. 

(శ్రీ రాముని యెడ పితృభక్కియు, నా యెడ మాతృభ కి క్రియు కలిగి సర్వ 

సుఖములు పరిత్యజించి మాతో అడవికి నడచిన ఆ సుగుణుని లక్ముణుని ఎంతో అడిగితి 

నని చెప్పుము. 

పితృవ ద్వ ర్తతే రామే మాతృవ న్మాం సమాచరన్ 98.61 

వృద్దోపసేవీ లక్ష్మీవాన్ శక్రో న బహు భాషితా 

రాజపుత్రః [ప్రియ శ్రేష్ట స్పదృశ శృ్యశురస్య మే L 88.62 

మృదు ర్నిత్యం శుచి రక్షః. ప్రియో రామస్య లక్ష్మణః 38.64 

[ఇదివరలో లక్ష్మణుని అన రానిమాట లని ఆ|శమమునుండి, పంపినందుకు సీశాదేవి' 

పశ్చాత్తాపపడినట్లు తోపించుచున్నవి ఈమాటలు. |. 
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హానుమా! (శ్రీరాముడు నా దుఃఖమును పోగొట్టునట్లు చేయుము. ఈ కార్య 

మునకు కరవు నీవేసుమా ! నీపేరణవల్లనే (క్రీ రాముడు రాగలడు. ఏమి చేయుదువో 

మరి! 
త్వ మస్మిన్ కార్యనిర్యోగే (ప్రమాణం హరిసత్తమ 

రాఘవ _ఫ్ట్వ త్సమారంభా న్మయి యత్నపరో భవేత్. 38.66 

నే నిక ఒక నెలమా[తమే జీవించియుం జెదను. ఈమాటకు తిరుగులేదు. వానుమా! 

ఇదిగో యీచూడామణిని శ్రీరాముని కిమ్ము. దీనిని చూచుటతోడనే నేను, నా 

మామగారు, నాతల్లి (శ్రీరాముని జ్జ ప్తికి రాగలము. ఇది మంచి ఆనవాలు. కార్య 

మంతయు నీచేతిలో నున్నదిసుమా. 

హనుమంతుడు చూడామణిని | వేలికి వెట్టుకొని నీతా దేవికి |వదకిణనమస్కా_ 

రములు చేసి నిలబడినాడు. సీతాదేవిని దర్శించినందున ఆనందభరితు డై (శ్రీరాముని 

కీ శుభవా ర్ల నందించుటకు త్వరపడుచున్నాడు. తన శరీరము అక్కడ ఉన్నను మనస్సు 

చేత (శ్రీరాముని యొద్దకు చేరినాడు హనుమంతుడు. 

హర్షణ మహతొయుక్త స్పీతాదర్శనజేన సః 

హృదయేన గతో రామం శరీరేణ తు నిష్టిత 8. 88.72 

నీతో: వానుమా! (శ్రీరామునికి ఫారుషము పురికొలుు మాటలు చెప్పి త్వరగా వచ్చు 

నట్టు చేయుము. ఈ మాతము మాటసాయముచేసి పుణ్యము కట్టుకొనుము. 

జీవంతీం మాం యథా రామ స్పంభావయతి క్రీ ర్రిమాకా 

త త్తథా హనుమ న్వాచ్యో వాచా ధర్మ మవాప్నుహి. 89.10 

(హనుమంతుని మాటి మాటికి చూచుచు) హనుమా! నిన్ను చూచుటవలన నా 

దుఃఖము కొంచెము శమించుచున్నది. నీవు ఒక రహాస్య పదెళమునం దుండి కొంత 

విశమించి రేపు పోరాదా! నీవిప్పు'జే పోవుదు వేని నా దుఃఖము వృద్దియగును. అందువల్ల 

మరణించినను మరణింతును. 

వాశుమంతుడు : తల్లీ! దూఖపడకుము. నేను పోయి (శ్రీరాముడు త్వరలో వచ్చునట్లు 
౧ య 

చేయుదును, 

నీత: వానుమా! ఒక సంచేవాము 'నన్ను బాధించుచున్నది. రామలణ్మణులును వానర 

నై న్యములును సముద్రము నెట్లు దాటగలరు! దానిని లంఘించుటకు సీకు, 

గరుత్మంతునికి, వాయు దేవునికి మీ మువ్వురకుమా[తమే సాధ్యము. ఇతరు లెట్లు 

దాటి రాగలరు. దీని కేమి, సమాధానము చెప్పుదువు. 
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వానుమంతుడు : చదానినిగూర్చి నీ వేమియు దిగులొందకుము. సుగీవుడుగాని అతని 

సైనికులుగాని గొప్ప పరా|క్రమవంతులు. అందరు ఈ భూమండలమును అనేక 

పర్యాయములు చుట్టివచ్చియున్నా రు. ఈ సము[దము వారికొక లెక్కకాదు. 

నుగీవుని సన్నిధిలో ఉన్నవా రందరు నన్ను మించినవాశేగాని నాకంశు 

తక్కువవా డెవ్వడును లేడు. ఇట్టిపనులమీద తక్కువవారినే పంపుదురుగాని 
గొప్పవారిని పంపుదురా.! నేనే యాసము[దమును దాటిరాగలిగితి ననగా వారి 

నాట [ప్రత్యేకముగా చెప్పవలయునా ! 

[ఈ మాటలు హనుమంతుడు తప్ప అన్యులు అనగలరా? | 

మద్విశిష్టాశ్చ తుల్యాశ్చ సంతి తత వనొకసః 

మత్తః ప్రత్యవరః కళ్చిన్నా స్తి సుగ్రీవ సన్నిధౌ. 8988 

అవహాం తావదిహ ప్రాప్తఃకిం పునస్తే మహాబలాః 

హా ప్రకృష్ణాః (పేష్యంతే (ప్రేష్యంతే హీతరే జనాః, 89.99 

వలయు నేని రామలవ్మణులను నావీపు-ె నెక్కించుకొని వచ్చెదను. నీ వేమియు 
దిగులు పడకుము. శ్రీఘకాలములోనే రామలత్మణులు వచ్చి రావణుని వధింపగలరు. 
నేను వెళ్ళి చెప్పుటయే ఆలస్యము. నెలవిమ్ము. 

నీత: వానుమా! నీ మాటలు ఛై. రామును కలిగించుచున్నవి. పోయిన |పాణము మరలి 

వచ్చిన ట్లయినది. నేను త్వరగా (శ్రీరాముని చెంతకు చేరు ఉపాయము నాలో. 
చింపుము. 

ఇదివరకు చెప్పినవిగాక మరియొక ఆనవాలు చెప్పుచున్నాను వినుము,.. 

(శ్రీ రామునితో నామాటగా ఇట్టు పలుకుము. “నాథా! ఒకనాడు నా తిలకము 

కొంచెము చెదరియుండినది. అప్పుడు నీవు మణిశిలతో నా చెక్కిలిమీద బొట్టు పెట్టిన 
సంగతి జ్ఞాపక మున్న దా! నీవు నన్ను రజించుట కేలరాకయున్నావు. నేను రాకసుల. 
చేతిలో చిక్కి యెంతో దుఃఖములో నున్నాను. శా చెంతనుండిన చూడామణిని చూచి 
నిన్ను చూచినట్లు భావించి కొంత ఊరట పొందుచుంటిని. ఆ చూడామణిని వైతము . 
ఇప్పుడు నీకొరకు పంపుచున్నాను. అందువలన ఆ కొంత ఊరటయు పోయినది. నిన్ను 
బాసి ఒక చెలకంశు ఎక్కువకాలము జీవించియు ౦ండజాలను. [బితికియున్న చో, ఏనాటి 

కనను నిన్ను కలిసికొనవచ్చు నని ఆళ పెట్టుకొని, యీ బాధ లన్నింటిని నిన్ను తలచు 
కొని భరించుచున్నాను” 

వానుమా ! ఈ మాటలు (శ్రీరామునికి చెప్పి త్వరగా తోఢ్కొనిరమ్ము. 
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వామమంతుతు : త్రల్రీ ! నీ దుఃఖము అంతమొందుకాలము వచ్చినది. నీవు నంతోషముగా 
ఉండుము. 

ఇమం ముహూర్తం దుఃథానా మంతం [ద్రక్ష్యసి భామిని. 40.14 

తల్తీ! నాకు మరి యేదైన ఆనవాలు చెప్పుము. 

నల్: నేను చెప్పినవి చాలును. ఈ చూడామణిని చూచుటతోడనే (శ్రీరామునికి 
నీ. మాటలయందు నమ్మకము కలుగును. నీవు పోయి ఆయనను ఇచ్చటికి 
త్వరగా |పయాణము చేయింపుము. 

హనుమంతుడు సీతాదేవికి నమస్కరించి తిరుగ పయాణమునకు పూను 
కొన్నాడు. సీతాదేవి “నీకు మార్గము మంగళకర మగునుగాక” అని ఆశీర్వదించినది. 

అళోకవన భంజనము 
హనుమంతుడు అక్కడినుండి కదిలివచ్చి కొంత ఆలోచనలో వడినాడు. 

వొనుమంతుడు : (తనలో) సీత్రా దేవిని: సందర్శించుట అయినది. ఇంతటితో వెళు టు సరి 
కాదు. రావణుని బలము విషయము ెరిసికొనిపోవుదుచనేని ఉపయోగక్షర 
ముగా నుండును. 

ఎవ్వడు తనకు నిగ్థేశింపబడిన కార్యమును చేసి అందుకు (పతికూలము కాని ఇతర 
పనులనుకూడ సాధించునో అట్టివాడే కార్యసాధకు డనిపించుకొనగలడు. ఒక చిన్న వనిని 
నైతము ఒక్క కారణమును మాతమే ఆధారపరచుకొని సాధింసలేముగదా! అట్టిచో 
ఇటువంటి గొప్ప కార్యములను సాధింపగలవమూ ! 

కార్యే కర్మణి నిర్దిష్ట యో బహూన్యపి సాధయేత్ 

పూర్వకార్యావిరో టన న కార్యం కర్తు మర్గతి, 41.5 

న, హేక స్పాధకో హేతు స్ప్వల్పస్యాపీహ కర్మణః 

యో హ్యర్థం బహుథా వేద స సమర్థోఒర్థసాధనే. 41.6 

కొలువులో నున్నప్పుడు రావణాసురుని చూతునేని అతని మనస్సుకూడ 
కొంత [గహింపవచ్చును. దీనికి ఉపాయ మేమి ? రాతసుల విషయములో సామచాన 
భేదములు పనిచేయవు. దండోపాయమునే |వయోగింపవలయును, ఇప్పుడు యుద్దము 
సంభవించు మార్గమును వెదకవలయును. ఈ అశోకవనమును ధ్వంసము చేయుదును. 
అంతట రావణుడు కోపించి నా మీదికి రాక్షసులను పంపగలడు. నేను వారిని వధింతును. 
మన బలముకూడ కొంత |పదర్శిత మగును. 
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న సామ రక్షస్సు గుణాయ కల్పతే. 

న దాన మర్జోపచికేష యుజ్యతే 

న భేదసాఢ్యా బలదర్చితా జనాః 

పరా[కమస్త్వేవన మమేహ రోచతే, 41.8 

తత స్పమాసాద్య రణే దశాననం 

సమం త్రివర్గం సబల (ప్రయాయినం 

హృది స్థితం తస్య మత౦బలంచవై . 

సుఖేన మత్వాహ మిత, పున (ర్వజే. 410 

ఈ విధముగా ఆలోచించి వానుమంతుడు అకోకవనమును . ధ్వంసముచేయ 

సాగినాడు. 

[ఈ వనభంగము శవల వానరచేష్టకాదు. గొప్ప రాజనీతిని అనుసరించి చేసిన కార్య 

మని గమనింపదగియున్న ది. | 

అశోకవనము ఎంతో మనోహరముగా నుండిన [పమదావనము. దానిని వాను 

మంతుడు నాశనమొనర్చినాడు. అప్పుడు కలిగిన శబ్దమునకు లంకాపురిలో అలజడి పుట్టి 

నది. ఎక్కడివా రక్కడ భయపడి పరుగులెత్తసాగినారు. అప్పటివరకు ని[దించుచుండీన 

రాక్షస స్త్రీలు మేలుకొని పర్వథాకారుడై న హనుమంతుని చూచి భీతి జెందినారు. వారు 

సీతాదేవిని సమీపించి “ఎవ్వడువీడు ? ఇక్కడికి వచ్చిన కారణ మేమి ? నీతో ఏమి మాట 
లాడినాడు ? సీశేమియు భయములేదు; అతని వృత్తాంతము చెప్పుము” అని అడిగినారు. 

నేత * అనేకవిధముల భయంకరరూపములనుధరించు రాక్షసుల సంగతి నా కేమి తెలియును? 

ఇతని విషయము మీకే శలియవలెను. పాము పాదములు పాముకేగచా 

ఆలియగలవు, 

యూయ మేవాభిజానీత యోఒయం యద్వా కరిష్యతి 
అహిరేవ హ్యహేః 'పాదా'న్విజానాతి న సంశయః, 42-9 

నేనుకూడ ఇతని రూపమునుచూచి భయపడియున్నాను. ఇత జెవరో మీశే 
చెప్పుడు. ఇతడు వానరరూపమును దాల్చిన రాక్షసుడే అయియుండును. 

అహ మప్యస్య భీతాస్మి నైనం జానామి కోఒన్వయం 

'వేద్మి రాక్షస మేవై నం కామరూపిణ మాగతమ్, 42.10 

[ఈమాటలు నిజమెనా ! సీశాదేని అబద్ధ మేల చెప్పినది ? అని కొందరు అందుళేమో ! 
కాని ధర్శసూజ్మములను అర్థముచేసికొనుట సులభముకాదు. భారతము శాంతిపర్వము 
లి.45 లో భీష్ముడు ధర్మరాజునకు చెప్పినమాట యీ సందర్భమున గమనింవద గియున్న ది. 
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“సత్యంబు పలుకుట సర్వధర్మములకు మిక్కిలి, యనృతంబు మేటిపాత 

కము, తద్విశేషవంబుగలదు చెప్పెద, నొరు నర్ధంబు6 |జాణంబు నపహరింప 

జూచు పాతకులతో నూనృతంబాడుట పాపంబు, బొంకులు పలికి యట్టి 

వారి హింసించుట వరధర్మ, మది యొక్క డేల, భూతములకు హితము సేయు 

బొంకు లెల్లను ధర్మముల్ , భూత బాధ 

కంబు లగు నిక్కు ములు పాతకములు వినుము, 

భూతముల దుష్ట శిష్టత్వములు వివేక 

నూవత్మ తా వేద్యములు, వాని జాడవలయు" | 

రాతస్మనస్తీ లందరు దశదిశలకు పరుగత్తినారు. కొందరు ఈ సమాచారమును 

రావణునికి నివేదించుటకు వెళ్ళి నారు, 

రాక్షన(న్త్రీలు : (రావణునితో) మహో(వ్రభూ ! అనుసమ పర్మాకమశాలి యైన వానరు 

డొకడు సీశాచేవితో మాటలాడి రమ్యమైన మన [పమచావనమును ధ్వంసము 

చేసినాడు. సీతాదేవి ఆక్రయించియుండిన చెట్టును మాత్రము. ఏమియు చేయ 

లేదు. సీతను రతీంచుటకై. అట్టుచేసెనో, లేక అలసిపోయి విడిపించెనో తెలియ 

లేగు _అతనికి అలసట యేమి? సీతను రషించుటశే అట్లు చేసియుండును. ఆ వాన 

రుని గురించి యెంత అడిగినను సీత చెప్పుటలేదు. వా డెవడో ఇందుని 

దూతయో, కుబేరుని దూతయో, లేక రాముని దూతయో అయియుండును, 

మహారాజా ! వీడు శెండుతప్పులు చేసినాడు. సీతతో భాపిచుట మొదటితప్పు, | 

వనభంగము శెండవది. కావున అతనిని తప్పక దండింపవలయును. 

Ge 

ఈ మాటలు నిని రావణుడు కోపో దిక్కుడై 'యెనుబదివేలమంది కింకరులను 

హనుమంతునిపై కి పంపినాడు. అగ్ని పెకి వచ్చు మిడుతల చందమున ఆ రావను లందరు 

పానుమంతుని-పెకి దూకినారు. హనుమంతుడు “సింవాగర్జన చేసి రామలక్మణులకును 

సు, గీవునికిని జయశబ్దములు పలికినాడు. 

వానుముంతుడు * నేను కోసలేందుడైన (శ్రీరాముని దాసుడను. వాయు దేవుని పు[త్రు 

డను. నాపేరు హనుమంతుడు. "వేయిమంది రావణు లై నను నాతో యుద్దము 

నకు చాలరు. రావనుల క శ్రాదుటసె లంకను నాశన మొనర్చి సీతాదేవికి నమన్క. 

రించి వచ్చినపని చక్క బెట్టుకొని (శ్రీరాముని చెంతకు పోగలను, 

జయ త్యతిబలో రామో లక్మణశ్చ మహాబలః 

రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘ వేణాభిపాలిత 8. 42.933 
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దాసోఒహ౦ కోసలేం|ద్రస్య రామస్యాకి షకర్మణః 
గల 

హనుమాకా శతు సైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః, 42.54 

న రావణసహ స్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ 
శిలాభిస్తు (ప్రహరతః పాద పెశ్చ సహస్రశః, 42.85 

ఆర్షయిత్వా పురీం లంకొ మభివాద్య చ మైథిలీం 

సమృద్ధార్థో గమిష్యామి మిషతాం సర్వ రక్షసామ్. 42860 

అన్ని వివరములు తానే చెప్పుకొన్నాడు. పర్శాకమవంతులకు భయ మేమి ! రామ 
దానునకు భయ మను మాటయే ఉండదు |] 

హనుమంతుడు రాక్షస సైన్యములను వధించుబ 
అళశోకవనద్వారము చెంత ఉండిన ఒక ఇనుపగుదియను 7 కొని హనుమంతుడు 

తన పైకి వచ్చిన యెనుబదివేల కింకరులను వధించినాడు. 

హనుమంతుడు వనభంగము చేసినాడు గాని అక్కడ ఉండిన వైత్య(పాసాదము 
మిగిలిపోయినది. వానుమంతుడు దానిచెంత కేగి గర్జించి అడ్డము వచ్చిన కావలి వారిని 
మర్దించి ఒక స్థంభమును పెల్లగించి గిరగిర [తిప్పి అగ్నిని సృజించి |పాసాదమును 

దహించినాడు. “నా వంటి శూరులు కోట్లకొలది ఉన్నారు. వా రందరు వచ్చి లంకను, 
రాకునులను, రావణుని భస్మము చేయగలరు. మహోత్ము డగు (శ్రీరామునితో విరో 

ధించినవారు జాగుపడజాలరు. ఇకెన మీ రెవ్వరును ఉండరు. లంకాపురి ఉండదు. 

రావణుడును ఉండడు” అని గర్జించినాడు. మరల ద్వారము చెంత కరిగి శ|తువులను 
నంహారించుటకు సంసిద్దుడె యుండినాడు. 

కింకరులు మరణించినపిదప రావణుడు [పహస్తుని కుమారు డగు జంబుమాలిని 

హానుమంతునిపై కి పంపినాడు. కాని అతడుకూడ హనుమంతుని చేతిలోపడి మరణించి 
నాడు. ఆ తరువాత మంతికుమారులు ఏడుగురు రాగా, వారికిని అదేగతి పట్టినది, 
ఈ వార్త విని రావణునికి భయము తోచినది. సేనానాయకులన్లు' అయిదుగురిని పిలిచి 
“మీరు మెలకువ కలిగి (ప్రయత్నింపవలిను. ఇతడు కేవల పానరు డని నాకు తోపలేదు. 

నే నింతకుపూర్వ మెందరు వానరులనో చూచితిని. వాలి, స్నుగీవుడు, జాంబవంతుడు, ' 
నీలుడు, ద్వివిదుడు మున్నగువారిని అనేక కపివీరులను చూచితిని గాని ఇతనియందు 
వేగము కేజస్సు బలము పరాక్రమము. బుద్ది ఉత్సాహము అపూర్వముగా నున్నవి. 

నైనం తేషాం గతి ర్భీమా న తేజో న పరాక్రమః 
న మతి ర్న బిలోత్సాహౌ న రూపపరికల్పనమ్. 46-10 
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వీ డెవరో వానరరూపముతో వచ్చిన మవోభూతము అయి యుండును. 
ఇం|దుడు ఘోరతప మాచరించి మనలను వధించుటకు ఈ భూతమును సృజించి 

యుండును. ఈ వానరుని నిర్ణత్య భావముతో చూడరాదు. మీరు కడు జాగరూకుళై. 
యుండి వీనిని బంధింపుడు. తెలిసినదా !” అని హెచ్చరిక చేసి పంపినాడు. కాని 

హనుమంతుడు వారిని వై తము వరుసగా వధించినాడు. 

అక్షకుమార సంహారము 

అటుతరువాత రావణుడు తనకుమారుడై నఅకుని హానుమంతుని-వెకి పంపినాడు. 
హనుమంతునికి అకకుమారునికి _పచండయుద్దము జరిగినది. అకుడు సామాన్యుడు 
కాడు. హనుమంతుడు అతుని పరాక్రమమును గురుతించి వానిని వధించుటకు ఒక 
మార్గమును వెదకినాడు. వానిని కాళ్ళతో పట్టి వె కెత్తి వేయి పర్యాయములు గిరగిర 
(తిప్పి నేల్నవెకి విసిరికొట్టి వధించినాడు. 

ఇందజిత్తు హనుమంతుని బంధించుట 

ఈ వార్త విని రావణునికి దుఃఖము వచ్చినది. దుఃఖముతోపాటు [కోధము 
కలిగినది. తనకుమారు డైన ఇం|దజిత్తును పిలిచి “కుమారా! యీవానరు డెవడో 
గొప్ప వీరుడుగా నున్నాడు. నీకు దేహబలమేగాక అ(స్త్రుబలముకూడ కలదుగడా ! నీ 

వింతకుమున్ను ఎందలెందరు వీరులనో జయించియున్నావు. నీకు సాధ్యముకాని పని 
యెేదియును లేదు. అయినను నీవు పమరుపాటులేక, బలాబలములు గమనించి, మెలకువ 

కలిగి (పవర్తించుట అవసరము. ని న్నిప్పుడు యుద్దమునకు పంపుట అంత మంచిపని 
కాదేమో! కాని రాజధర్మమును అనుసరించి నిన్ను పంపవలసివచ్చినది. కావున నీవు 
బయలు దేరుము. యుద్దమాడి శ|తువును జయించిరమ్ము” అని పలికినాడు. 

ఇం|దజిత్తు తం|డికి |పదతీణము చేసి యుద్దమునకు బయలు బేరినాడు. వానుమం 

తునికి ఇం|దజిత్తునకు ఘోరయుద్దము జరిగినది. ఇం|దజీత్తు బాణములను [ప్రయోగించి 
నాడు, హనుమంతుడు ఆకాశమున శెగిరి బాణపాతమును తప్పించుకొని శ|తువుతో 

యుద్దమాడినాడు, యుద్దము త్మీవముగా జరుగుచున్నది. హనుమంతుని వధించుట 
సాధ్యము కాదని ఇం|దజిత్తు నిర్ణయించుకొని అతనిని బంధించుటకు ఉపాయ మాలోచించి 
దివ్మోస్త్రమును [పయోగించినాడు. వానుమంతుడు కట్టువడి బహ్మ తనకు |పసాదించిన 

వరమును స్మరించి [దిహ్మోస్రుమును గౌరవించుటశై కొంతకాలము నిశ్చేష్టుడ 

యుండినాడు. “రాకునులు నన్ను పట్టుకొన్నను దానివలన రాగల. ఇబ్బంది యమియును 

లేదు, రావణాసురునియొద్దకు కొనిపోవుదురేని అదియును మేలే” అని ని భావించినాడు, 
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పానుమంతుడు ఈవిధముగా ఉలుకు వలుకులేక పడియుండుట చూచి రాక్షసులు 

థై ర్యము తెచ్చుకొని హనుమంతుని సమీపించి అతనిని తాళ్ళతో బంధించినారు. 

హనుమంతుడు వారిని అడ్డు పెట్టలేదు. మరి యొకచానితో బంధించినచో .|బహ్మోస్త్ర 

బంధము నిలువదు కావున (బహ్మాస్త్రుబంధము విడిపోయినది. 

స బద్ధ స్తేన వల్కేన విముకో౬ స్తేణ వీర్యవాకా 

అస్త్రబంధ స్ప చాన్యం హి న బంధ మనువ ర్హశే. 48.49 

ఇం|దజిత్తు దీని నంతయుచూచి దుఃఖించినాడు. “ఈ రాక్షసులు ఎంత శెలివి 

మాలినవని చేసినారు! |[బహ్మోస్త్రమేమో |పతివాత మైనది. ఇకమీద మరియొక అస్త్రము 

పొరదుగచా! నా [శమ అంతయు వ్యర్థ మైపోయినది" అని చింతించినాడు. 

| తెలిసి తెలియని భృత్యు లున్నచో ఇట్టి పమాదములు జరుగుచుండును. ] 
J 

హనుమంతుని రావణునియొద్దకు కొనిపోవుట 

వానరుడు చేతికి చిక్కినాడుగదా అని రాతసులు సంతోషించి హనుమంతుని 

కశ్టాలతోను పిడికిళ్ళతోను యథేచ్చగా మర్దించి రావణానురునియొద్దకు ఈడ్చుకొని 

పోయినారు. 

రావణుడు సింహాసనము నలంకరించి కొలువుదీరి యున్నాడు. రావణుడు 

పానుమంతుడు ఒకరినొకరు చూచుకొన్నారు. హనుమంతుడు రావణుని ఆకారమును 

 శెజస్సును చూచి ఆళ్చర్యచకితు డైనాడు. 

వానుముంతుకు : (తనలో) ఆహా! రావణు డెంతకాంతితో వెలుగుచున్నాడు ! ఇతని 

ఆకారము, ధైర్యము, బలము, తేజస్సు యెంత |వశంసనీయములు ! వీనియందు. 

అధర్మ మను దోషము లేనిచో ఇం|దునికిని దేవలోక మునకును (ప్రభువుగా 

ఉండదగినవాడు ! 

అహో రూప మహో ధైర్య మహో సత్వ మహో ద్యుతిః 

అహో రాక్షసరాజస్య సర్వలక్షణ యు క్రతా, 49.17 

య ద్యధర్మో న బలవాకా స్యాదయం రాక్ష సేశ్వరః 

స్యాదయం సురలోకస్య సశ ।(క్రస్యాపి రక్షితా. 49.18 

రావణాసురుడు వానుమంతుని తేజస్సును చూచి దిగులొంది “పూర్వము నేను 
కె_లాసపర్వతమును ఊగించినప్పుడు నన్ను శపించిన నందికేశ్వరుడే యీ వానర రూప 
మున అవతరించి యుండునా ! లేక బాణానురు డీరూవమున వచ్చియుండునా” అని, 
చింతించినాడు. 



రావణుని కొలువుకూటమున హనుమంతుడు 478 

కిమేష భగవా న్నందీ భవే త్సాక్షా దిహాగత 8 

ఏన శప్రోఒస్మి కైలాసే మయా సంచాలితే పురా 50.2 

సోఒయం వానరమూ ర్షి స్ప్యా త్కింస్వి దృాణో మహాసురః. 50.8 

రావణుని కొలువుకూటమున హనుమంతుడు 

పానుమంతునిచూచి సభలోని రాతను లందరు గునగున లాడసాగిరి. “ఎవ్వడు 

వీడు ? ఇక్కడి.కెందుక్రై వచ్చినట్టు? వీనిని వధించి భతించిన బాగుండును” అని అనేక 

విధములుగా భాషింపజొచ్చిరి. రావణుడు తన సేనాపతి పవాన్తుని పిలిచి “వీ డెవడో ! 

ఏల వచ్చెనో, అశోకవనము నేల ధ్వంసముచే నెనో, రాజనుల నేల వధించినో, ఈ విషయ 

ములను అడిగి తెలిసికొనుము. అని ఆజ్ఞాపించినాడు. 

(వవాన్తుడు : ఓరీ-వానరుడా ! నీకు వచ్చిన భయ మేమియులిదు. నిజము చెప్పుము. 

ఇం|దుడుగాని, వరుణుడుగాని, యముడుగాని, విష్ణువుగాని నిన్ను పంపినారా 

చెప్పుము. నీవు రూపముచే వానరుడవుగా నున్నను నీ [ప్రభావము మ్మాతము 

అద్భుతముగా నున్నది. నీవు వానరుడ వని నమ్మజాలను. నీ విక్కడికి వచ్చిన 

పని యేమి ? నిజము పలుకుదువేని నిన్ను విడిచిపెచ్చైదము. అబద్ద మాడినచో 

(బదికి పోజాలవు. 

"| వహానునీకి బదులుచెవునా వానుమంతుడు ! రావణునితో మాటలాడుచున్నాడు 
(అబాెబ్త్తు ట్స Al 

వానుముంతుడు : మీరు చెప్పిన దేవత లెవ్వరును నన్ను పంపలేదు. నేను పుట్టుకచేతనే 

వానరుడను. రాజ సేశ్వరుడ వగు నిన్ను చూచుటకు మాన్గాంతరములేక అశోక 

వనమును కూల్చితిని. రాక్షసులు నా పెకి వచ్చిరి గనుక నన్ను రకించు 

కొనుటశై. (పతియుద్దము చేసితిని. (బహ్మదేవుడు నాకొక వరమును (ప్రసాదించి 

యున్నాడు. |బహ్మోస్ర్రముతో గాని ఇతరవిధమున గాని నన్ను బంధింప 

నెవ్వరికిని సాధ్యముకాదు. |బహ్మ్మాన్ర్ర మెప్పుడో విడిపోయినది. నిన్ను చూడ 

వలయు నను ఆశతో కట్టువడితిని. 

నే నిక్కడికి ఒక రాచకార్యముమీద వచ్చితిని. నేను రామదూతను. మా ప్రభు 

వగు సుగీవుని యొద్దనుండి నీ కొక సందేశమును శెచ్చితిని. ఇహపరలోక ములలో 

నీకు మేలు చేకూర్చు హితవాక్యమును సోదరభావముతో స్నుగీవుడు చెప్పి పంపిన 

మాట నాలకించి (శ్రీ రామునియెడ నీవు చేసిన మవోపరాధమును సరిదిద్దుకొొని సీతా 

చేవిని | క్రీ రామునికి సమర్సింపుము. 
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నేను చెప్పుచున్న మాటలనుకూడ వినుము. (శ్రీరాముడు అసమాన పర్మాకమ 

శాలి; ఒక్కబాణముతో వాలిని వధించి సు|గీవునికి రాజ్యము సమకూర్చినాడు. సీతా 

దేవిని వెదకుట్టక్తై కోట్ల సంఖ్య వానరులు దేళ మెల్లెడల తిరుగుచున్నారు. వారు 

సామాన్యులుకారు. నేను సము[దము లంఘించి ఇక్కడికి వచ్చి సీతాదేవిని సంద 

ర్భించితిని. నేను వాయు దేవుని కుమారుడను. నా పేరు హనుమంతుడు, నీవు త్వర 

లోనే నాశనము కానున్నావు. నీయట్టి పండితుడు ఇట్టి నీచ కార్యమును చేయదగునా! = 

ఎంతో తపస్సు చేసినవాడవు. పరదారలను అపవారించుట యొంతతప్పు. తెలిసినవాడు 

చేయదగిన వనియేనా ఇది. ఈ అకార్యము నిన్ను సమూలముగా నాశనము చేయ 

గలదు. 

న హి ధర్మవిరుద్దేషు బహ్వపాయేషు కర్మసు 

మూలఘాతిషు సజ్జిన్నే బుద్ధిమంతో భవద్విఢాః. 51.18 

“నాకు వర మున్నది కదా! నన్నెవడు వధింపగలడు” అని భావించుచుంటివి 

కాబోలు! (శ్రీరాముడు మానవుడు. సు|గీవుడు వానరుడు. కావున నీ వరము వారిపట్ల 

వర్తింపదు. నీ తమస్సునుండి మేల్కొనుము. సీతాదేవి లంకను, నిన్ను సమూలముగా 

నాశనముచేయు కాళ రాతి యని యెరుగుము. ఆమె శేజస్సుచే ఇప్పటికే యీ లంక 

దహింపబడి యున్నది చూడుము. (శ్రీరాముని [ప్రభావము మరచిపోకుము. సమస్త 
లోకములను సంహారించుటకును, “వలయునేని వానిని మరల యథా|వకారము 

సృష్టించుటకును (శ్రీరామునికి శక్తి కలదు. 

సర్వ్యాజాలోకాకా సుసంహృత్య సభూతాకా సచరాచరాఖా 

పునరేవ తథా స్రష్టుం శకో రామో మహాయళాః, 51.39 

| దేనినైనను నాశన మొనరించుటకు శ క్తిగలవారు ఎందరో ఉండవచ్చునుగాని. యథా 
ప్రకారముగా పునస్సృష్టిచేయగల శకి (శ్రీరామునికి మాత మేకలదు. కావున నాశనము 
చేయుటకు సామాన్యులు పూనుకొనకూడదు.] 

శ్రీరామునికి అపకార మొనర్చి ఇం[దుడై నను సుఖముగా ఉండలేడు. నీవంటి 

వానిది ఒక లక్కయా ! (శ్రీరాముడు వధింపదలచుకొన్న వానిని రజింపగలవాడు 

ముల్లోకములలో లేడు 

నేనే యూలంకను భస్మము చేయగలను. కాని ఆపనిని (శ్రీరాముడే స్వయముగా 

చేయదలచియున్నాడు ; గనుక ఇంతతో వదలి'ెట్టితిని నామాట వినుము; ఎందుకు 
్ష 

(శ్రీరాముని చేతిలోబడి నీ (పాణములను, పోగొట్టుకొందువు. సీతా దేవిని (శ్రీరామునికి 

సమర్పింపుము, 
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సర్వలో కేశ్వర 'సె్యెవం కృత్వా విప్రియ ముత్తమమ్ 

రామస్య రాజసింహస్య దుర్లభం తవ జీవితమ్. 51.43 

హానుమంతుని మాటలు విని గావణుడు వట్టరాని కోపముతో “ఈ వానరుని 

వధింపుడు” అని అజ్ఞాపించినాడు. 

విథీషణుడు దానికి అంగీకరింపలిదు. 

బిఖీశణుడు : అన్నా ! ఈపని నీకు తగునా! దూత నెవ్వ-రెన చంపుదురా ! దూత వధము 

రాజధర్మమునకు విరుద్దము కాదా ! నీవంటి పండితుడే ఇట్లొనర్చినచో శాస్త్ర 

పాండిత్యము వృథా[ళశమ అన్నమాట! 

ధర్మజశ్చ కృత జశ్చ రాజధర్మ విశారదః 
ద షః 

పరావరజ్ఞో భూతానాం త్వమేవ పరమార్థవిత్ ర్ 21 

గృహ్యన్నే యది రో షేణ త్వాదృశోఒపి విపశ్చిత ౪ 

తత శాస్త్ర విపశ్చిత్త్యం (శమ ఏన హి కేవలమ్. 52.8 

నీవు బాగుగా ఆలోచించి చూతకు యుక్తమైన కిక విధింపుము, 

రావణుడు : విఖీషణా ! పొపిని వధించుటవలన పాప మెందైన కలుగునా! పొపిష్టుడెన 

యీవాొనరుని వధించుటయె యుక్తము. 

బిభీవణుశు ; అన్నా ! కోపమునువిడిచి నమచిత్తుడవై చక్కని ఆలోచన చేయుము. 

దూతకు తగిన శిక్షలు శాస్త్రములలో ఎన్నియో చెప్పబడియున్నవి. అంగ 

వికృతి కావించుట, కొరడాతో కొట్టుట, శిరము గొరిగించుట, శరీరమున ముద 

వేయుట మున్నగు శిక్షలు చెప్పబడియున్నపేకాని దూతను వధించుట అను 

. మాట మనము విననై న వింటిమా! 

| వై రూప్య మంగేసు కశాభిఘాతో 

మౌణ్యం తథా లక్షణ సన్నిపాతః 

ఏతాకా హి దూతే (ప్రనదంతి దండాకా 

వధస్తు దూతన్య నన శృుతోఒపి,. రల 15 

'మొదటిమాట-.ఈవానరుని చంపినందువలన మనకు వచ్చిన లాభ మేమి? వీనిని 

పంపినవారిసె నీకోపమును చూపి వారిని వధించుట న్యాయముగాని పరుల సందేశము 

నందించు దూతను వధించుట పొడికాదు. అదిగాక మరొక్కమాట వినుము. ఈ వాన 

రుని వధింతుమేని యీ సముదమును చాటి రాగ లవాడు మరియొక్క డుండునా ? 
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అపి చాస్మి స్ట న తే రాజ న్నాన్యం పశ్యామి భేచరమ్ 

ఇహా యః పునరాగళ్చే త్సరం పారం మహోదదేః 52.20 

రామలవ్మణులకు సీతావృత్రాంతము తెలియు మార్గ మేమున్నది. తెలియనిచో 

వారు యుద్దమునకు వెడలివచ్చుట కుదురునా ః నీ వంటి యుద్ద[పియుడు సిద్దముగా 

నున్న యుద్దమును వదలుకొనునా? నీ పరాక్రమమును రామలక్ముణుల పై పయో 

గింపుము. దూతను వధించుటలో లాభముగాని కీర్తిగాని లేదు, 

రావణుడు : సరే ! నీ మాటకూడ నమంజసముగనే ఉన్నది. దూతకు తగిన శిక్షనే - విధిం 

చెదను. వానరులకు వాలము. మిక్కిలి [పియమైన అవయవము. ఈ వానరుని 
వాలమును కాల్చివేయుడు. ఇతడు తోకను పోగొట్టుకొని వెళ్లునని, వీని 

స్నేహితులు, బంధువులు వీనినిచూచి పరిహాసింతురు. అదియే వీనికి తగిన శాస్తి, 

వీని తోకకు నిప్పంటించి పుర మంతయు ఊరేగింపుడు. మనవారు చూచి 

సంతోషపడుదురు. 

ఆజ్ఞావయ (డాక్షసే 0(ద్రః పురం సర్వం సచత్యరమ్ 

లాంగూలేన (పదీస్తేన రకోభిః పరిణీయతామ్, ర్లి_ర్ 

హనుమంతుని తోకకు గుడ్డలుచుట్టి కాల్చుట 

రావణుని ఆజ్ఞ ననుసరించి రాతుసులు హనుమంతుని తోకకు గుడ్డలు చుట్ట దానిని 

నూనెలో ముంచి నిప్పంటించి వాడవాడల |త్రిప్పుచున్నారు. రాత్ససులు గుంపులు 

గుంపులుగాకూడి ఈ చి|తమును తిలకించుచున్నా రు. 

వానుముంతుడు : (తనలో) నే నీ రాకను లందరను ఒక్కకణములో ఊదివై చి తప్పించు 

కొని పోగలను. కాని దానివల్ల లాభ "మేమి? (శ్రీరాముని కార్యమునకు ఇదియు 

ఒక అనుకూల్యమే. రాత్రివేళ నగరదుర్గములను చక్కగా పరీషమీంచుటకు వీలు 

కాలేదు. ఇప్పుడు పగటివేళ నాలుగు (పక్కలను తిరిగి చూచి విశేషములను 

సమ[గమముగా (గహింపవచ్చును. 

రాత్ర నహి సుదృష్టా మే దుర్గకర్మ విధానత 8 

అవశ్యమేవ (ద్రష్టవ్యా మయా లంకా నిశాక్ష్తయే. 53.15 

రాతనులు ఖీరులు వాయించుచు, శంఖములు పూరించుచు, హానుమంతుని 

పురిలో (తిప్పుచున్నారు. ఇండ్లలోనుండి (స్త్రీలు, బాలురు అందరును వచ్చి వినోదము. 

చూచుచున్నారు. ఊ రంతయు పెద్దరొద చెలరెగినివె, ఎవ రను రాతుస్న స్త్రీలు సీతా 

దేవికి తెలియ జేసినారు. సీతాదేవి దుఃఖించి హనుమంతునికి మేలు చేయగోరి అగ్ని 

హోతుని .ఉపాసించినది. 
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సీతాదేవి అగ్నిహోతుని ఉపాసించుట 

నీత : చేను పతిసీవ చేయుదాననేని, నేను తపమాచరించి యుందునేని, నేను పతి|వతనే 

అగుదునేని, హనుమంతునికి అగ్నివో (తుడు చల్లనివా డగునుగాక ! 

(శ్రీరామునికి నాయెడ కొంచమేని దయ గలదేని వానుమంతునికి అగ్ని 

హో తుడు చల్చినివా డగునుగాక ! 

యద్య స్తీ పతిళు[శూషా యద్య స్తీ చరితం తపః 

యది చా స్త్యేకషత్నీత్వం శీతో భవ హన్తూమత ః. 53.28 

యది కించి దనుకోశ స్తస్య మయ్య స్త్రి దీమత: 

. యది వా భాగ్యశ్రేషో మే నీకో భవ హనూమత 8. 53.29 

ఈవిధముగా సీతాదేవి అగ్నిహో। తుని |పార్టించినది. వానుమంతునికి అగ్ని 

బాధ యేమియు కలుగలేదు, వాయుచేవుడు తనకుమారునిపై చల్లగా వీచినాడు. 

పానుమంతుడు ఆశ్చర్యపడి, 

వానుముంతుడు : ఇది తప్పక (శ్రీరామ (ప్రభావమే. నమ్ముదపు గర్భమునుండి సర్వత మే పెకి 

రాగా ఇదియొక చితమా ! సీతాదేవి దయవలన, (శ్రీరాముని [ప్రభావము 

వలన, నాతం|డి వాయు దేవునికిని అగ్ని దేవునికి గల మె[తివలన, ఈ అగ్ని 

హోతుడు నన్ను దహింపలేదు. 

సీతాయా శ్చానృశ౦స్యేన తేజసా రాఘవస్య చ 

పితుశ్చ మమ సభ్యేన న మాం దహతి పావకః 58.98 

[ఈ ఘట్టమునందు సీతాదేవి పాతి వత్యమహిమ (శ్రీరామునికి ఆమె యందుగల (పేమ 

నిరూపింపబడియున్నవి. సీశారేవి తన భక్తుని యావదను గూర్చి యెంత పరితపించినదో, 

భక్తుని రజించుటకు యెంత [శమపడినదో గమనింపదగియున్నది. తన కష్టములను గురించి 

కూడ ఆమె యిట్లు పాటుపడలేదు. తమ బాధలను మజుచిపోయి ఎదుటివారి బాధలను తీర్చ 

బూనుట మవానీయుల లక్షణము. | 

లంకాదహనను 

(పజ్వలించుచున్న వాలముతో హనుమంతుడు లంకాపుర మంతయు సంచరించు 

చున్నాడు. వేగముగా వై కెగిరి శరీరమును చిన్నదికావించి కట్లు వదిలించుకొన్నాడు. 

ఒక ఇనుప గుదియను గైకొని కావలివారిని వధించి ఆమీద ఏమి చేయవలయునా 

అని ఆలోచించుచున్నాడు. 



478 సుందరకాండము 

వానుముంతడు : నా వాలము నావహించియున్న అగ్నిహో తునికి సంతర్పణ చేయుట 

న్యాయము. కావున, ఈ గృహము లన్నింటిని అగ్ని పాలు చేసెదను. 

యో హ్యయం మమ లాంగూలే దీష్యశే హవ్యవాహనః 

అస్య సంతర్పణం న్యాయ్యం కరు మేభి గృుహోత్రమైః 54.5 

హనుమంతు డిట్లు నిర్ణయించుకొని, ఇల్లిల్లును తిరిగి తగుల బెట్టినాడు, విభీషణుని 

ఇంటినిమా[త్రము వదలి పెట్టినాడు 

వర్లయిత్వా మహాతేజా విభీషణ గృహం ప్రతి. 54.16 
జి , 

[మాటసహాయము చేసినవానికి యభథాళ క్రి (పత్యుపకారము చేయుట ధర్మముక దా! | 

అగ్నికి వాయువు తోడై నది. పుర మంతయు తగులబడిపోవుచున్నది. ఎక్కడ 

చూచినను పడ్పులు పహోహోకారములు వినబడుచున్నవి. “ఇత డెవ్వడో రుదుడుగాని 

యముడుగాని అయియుండును. '[బవ్మాచేవుడే వానర రూపమున వచ్చి రాక్షసులను 

నాశనము చేయుచున్నాడు” అని, లంకాపురవానులు విలపించుచున్నారు. ఎక్కడ 

చూచినను “అయ్యోతండడీ ! అయ్యోకొడుకా ! హోపపియుడా ! వోమి[తుడా! 

పోయివివా” అను విలాపధ్వనులు వినిపించినవి. +. 

హా తాత హో హో పుత్ర క కొంత మిత్ర 

హో జీవితం భోగయుతం సుపుజ్యం 

రక్షోభి రేవం బహుఢా (బ్రువద్శి > 
శృబ్బః కృతో ఘోరతర స్సుఖీమః. 54.41 

పట్టణ మంతయు దగ్గమయినది. దేవతలు సంతోషించినారు. మండుచున్న తోకను 

హనుమంతుడు సము[దములో ముంచి చల్లార్చుకొన్నాడు. వెంటనే ఆలోచనల్లో 

పడినాడు, 

హనుమంతుని నంభమము 

వానుమంతుతడు : (తనలో) నేనెంత 'ఆలివితక్కువపని చేసితిని, సీతాదేవి సంగతినే మరచి 
పోయి లంక నంతయు తగుల బెట్టితిని కోప మెంతవనియైన చేయించునుగదా ! 

కోపో[చేకము కార్యాకార్యజ్ఞానమును నశింపజేయును. మండుచుండు అగ్ని 
హోతమును నీటిచే చల్లార్చునట్లు పొంగివచ్చుచున్న కోపమును తమ బుద్ధి 
విఢషముచే ఎవ్వరు అణచివేయగలరో చవాశే ధన్యులు. 

[కంతకుముం దేకదా మండుచున్న తోకను సమ్ముదజలముల ముంచి చల్లార్చినాడు, 
కావున ఉపమానము సొగనుగా నున్నది: ] 
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కోపగించినవాడు చేయని పాపకార్య మేమున్నది? కోపించినవాడు గురువులను 

గూడ వధించును. యోగ్యులను న్రైతము పరుషవాక్కులచే అధికేపించును. కోపించిన 

వానికి అనదగినమాటలు అనదగనిమాటలు ఉండవు. కుపితుడు ఎట్టి పనినై నను చేయును. 

అవాచ్యములు పల్కును. 

ధన్యా స్తే పురుష[శేషా యే బుద్ద్యా కోప ముత్రితం 
లీ © థి (థు 

నిరుంధంతి మహాత్మానో దీప్తమగ్ని మివాంభనసా ర్రీ.4 

క్రుద్దః పాపం న కుర్యా త్క-ః (క్రుద్ధో హన్యా ద్గురూనపి 

క్రుద్ధః పరుషయావాచా నర స్సాధూ నధిక్షి పేర్. ర్ర్ఒర్ 

వాచ్యావాచ్యం (ప్రకోపితో న విజానాతి కర్టిచిత్ 
నాకార్యమ స్తీ (క్రుద్ధస్య నావాచ్యం విద్యశే క్వచిత్. ర్ర్=లీ 

నా శెలివితక్కువచేత స్వామికార్యమును పాడుచెసితిని. నేను వచ్చిన పని 
యేమి? నేను చేసిన వని యేమి? వని నంతయు చేసిన శే చేసితిని. సము దమును 

లంఘించి సీతాదేవిని సందర్శించితిని ఈ వార్త, (శ్రీరామునికి చెప్పుటయే గదా 

తరువాయి. నేను కోపావేశముతో మొదటికే మోసము శెచ్చితిని. 

ఈష త్కార్య మిదం కార్యం కృతమాసీ న్న సంశయ; 

తస్య (కోధాభిభూతేన మయా మూలక్షయః కృతః. ర్ర్= 11 

పుర మంతయు భస్మీభూత మెనదిగదా! సీతాదేవి మా|తము [బదికియుండునా? 

నే నిక జీవించియుండుట బాగులేదు. అగ్నియందో నీటిలోనో పడి [పాణ త్యాగము 

చేయుదును. ఇట్టి తెలివిమాలిన వని చేసి, రామలవ్మణులకు గాని ను| గీవునికి గాని 

ముఖము చూపగలనా ! తుదకు నా వానరస్వభావమే [పకటిత మయినది. 

మయా ఖలు తదేవేదం రోషదోషా త్రదర్శితమ్ 

ప్రథితం త్రిషు లోకేషు కపిత్వ మనవస్థితమ్. ర్ర్= 16 

సీతాదేవి మరణించినచో మరేమైన కలదా ! రామలవ్మణులు వారి బంధువులు 

అందరు నళింతురు. ను[గీవుడు మా వానరులు అందరు నళింపగలరు. నే నెంత 

పాపాత్ముడను, 

ఇట్లు పరితపించుచుండగా, హానుమంతునికి కొన్ని శుభశకునములు కనిపించినవి. 

మరల ఆలోచించినాడు. 

వొశుమంతుడు : సీతాదేవి పవిత్రత, ఆమె తేజస్సు ఆమెను రజథింపవా! అగ్నిని అగ్ని 

దహించునా ! పొతి[వత్య మహిమచే శేజరిల్లుచున్న సీతాదేవిని, ధర్మాళ్ళుడైన 
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(శ్రీరాముని పత్నిని ఆగ్నిహో తుడు స్పృశింవగలడా ! ఆ సీతారాముల 

[పభావముచేతనే గదా నేను దహింపబడకున్నాను. సీతాదేవి తన తపః 

[సథావముచే, సత్యసంధతచే, పాత్మివత్య మహిమచే అగ్నినికూడ దహిరీప 

సమర్గురాలు-ఆ మెను అగ్ని దహింప గలదా, 

అథవా చారుసర్వాంగీ రక్షితా స్వేన తేజసా 

న నశిష్యతి కల్యాణీ నాగ్ని రగ్నొ (ప్రవర్తతే. ర్ర్.2$ 

నమొ ధర్మాత్మన స్తస్య భార్యా మమిత తేజసః 

స్వచారితాభిగుపాం తాం (స్పష్టు మర్హతి పావకః. 55-26 

నూనం రామప్రభావేణ వై దేహ్యా స్పుకృతేన చ 
యన్మాం దహనకర్మాయం నాదహ ద్దన్యవాహనః ర్రీ=2ర 

తపసా సత్యవాక్యేన అనన్యత్వాచ్చ భ ర్రరి 
అపి సా నిరహే దగ్నిం నతా మగ్నిః ప్రధక్ష్యతి. 55-28 

యలు | 

ఇట్లు తలపోయుచుండగా చారణులు చెప్పుకొనుచుండిన మాటలు వానుమంతు 

నికి వినవచ్చినవి. “నగరమంతయు దహింపబడినను సితా దేవికిమా[తము ఎట్టి అపాయము 

గాని వాటిల్లకుండుట ఆశ్చర్యముగా నున్నది” అని చారణులు పలికిన మాటలతో 
వానుమంతునికి _ధెర్యముకలిగినది. హనుమంతుని దుఃఖము తీరిపోయినది. అయినను 
సీతాదేవిని మరొక్కమారు |పత్యకముగా చూచిపోవుట మేలని యోచించి సీతాదేవి 
చెంత కరిగి ఆమెకు నమస్కరించి “తల్లీ! నా భాగ్యవళమున నీవు కేమముగా నుండుట 
చూచితిని అని పలికినాడు. సీతాదేవి హనుమంతుని మాటి మాటికి ఆదరముతో 
చూచుచు “హనుమా! నేను చెప్పిన మాటలు మరచిపోవుగచా! కార్య భార మంతయు 

నీ మీదనే ఉన్నది సుమా! (శ్రీరాముడు శీఘమే వచ్చి రాక్షసులను వధించి నన్ను 

చేకొని పోవునట్లు చూడుము. 

వానువుంతుడు : తల్లీ! నీ వెట్టి. దిగులును వెట్టుకొనవలదు. (శ్రీరాముడు ' త్వరలోనే 
౧ ఠి ర . 

రాగలడు. నాకు సెలవిమ్ము. 

హనుమంతుని తిరుగు పయాణము 
హనుమంతుడు సీతాదేవికి నమస్కరించి సెలవు గైకొని (శ్రీరాముని ఎప్పు 

డెప్పుడు చూడనగునా అని అత్తరపడి ఉత్సాహముతో తిరుగు | పయాణమునకు పూను ' 
కొని అరిష్ట పర్వతమువై నెక్కినాడు. 

ల ర 
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తమారురోహా హనుమాకా పర్వత ౦ పవనాత్మజః 

రామదర్శన శీఘేణ (పహ ర్షైణాభిచోదిత:. 56.21 

హనుమంతుడు ఆకసమున శెగురుటకు వీలుగా శరీరమును పెంచి యొగురుట 

తోడనే హనుమంతుని వేగమునకు అరిష్టపర్వతము 'నేలమట్ట మయినది. ఆ పర్వతమ్మువె 

విపారించుచుండిన విద్యాధర స్త్రీలు భయపడి పారిపోయిరి. హనుమంతుడు ఆకాశమున 

పయనముచేయునప్పుడు సము|దమున (ప్రయాణము చేయుచున్న పెద్ద ఓడవలె కని 

పించినాడు. దారిలో కానవచ్చిన మైనాకపర్వతమును మర్యాదకొరకు స్పృశించి 

వింటినుండి వెల్వడిన బాణమువలి వేగముగా పోవుచున్నాడు. 

జ్యాముక్ర్త ఇవ నారాచో మహావేగోఒభ్యుపాగత:. ర్ 14 

మహేం[ద్రపర్వతమును సమీపించి ఒక సింవాగర్ణనము చేసినాడు. ఉత్తరతీరము 

చేరి వాలమునాడించుచు అతడు చేసిన సింవానాదమును విని వానుమంతుని రాకకు వేచి 

యుండిన వానరు లందరను జాంబవంతుడు పిలిచి *మన కందరకు ఇది సంతోష సమ 

యము. పానుమంతుని గర్జనస్వరమును బట్ట చూడగా కార్యసిద్ధి తప్పక అయిన దని 

'యేర్పడుచున్నది. కార్యము సాధింపని వాని న్వర మి ట్లుండునా !” అని చెప్పినాడు. 

సర్వథా కృతకార్యోఒసౌ హనుమా న్నాత్ర సంశయః 

న హ్యస్యాకృతకార్యస్య నాద ఏవంవిధో భవేత్. ర్ 724 

ఈ వార్త విని వానరులు మిక్కిలి సంతోషించినారు. వాడిపోయిన వారి 

ముఖములు వికసించినవి. వానుమంతుసికి స్వాగత మిచ్చుటకు అందరును గుమిగూడి 

నారు. దూరమునం దున్న వానిని త్వరగా రమ్మనుటకు మనము ఉత్తరీయముల నెగుర 
వేయునట్లు వానుమంతుని త్వరగా రమ్మని సూచించుటకు వానరులు చెట్ల కొమ్ములను 

గె కొని ఆడించుచున్నారు. 

శ్రే (పీతాః పాదపా(గ్రేషు గృహ్య శాఖా స్పుపుష్పితాః 

వాసాంసీవ |ప్రశాభాశ్చ సమావిధ్య న్త వానరాః. 57.26 

ఎగిరి వచ్చుచున్న హనుమంతుని చూచి వానరు లందరు చేమోడ్పులు గీలించి 

నిల్వబడినారు. హానుమంతుడు మహేం|దగిరిమీద |వాలుట చూచి వానరులు 

హనుమంతుని పరివేష్టించినారు. వానుమంతుడు కమముగా వచ్చుట కాంచి అందరు 

సంతోషించి కందమూలములను ఫలములను తెచ్చి హనుమంతునికి కానుకలుగా 

సమర్పించినారు. 

వానుమంతుడు వానరవృద్దులకును యయువరాజై న అంగదునకును నమస్కరించి 

“కనబడినది సీత” | దృష్టా సీతా] అని సారాంశమును సంకేపముగా నివేదించినాడు. 
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అర్థవంతమును అమృతతుల్యమును అగు 'కనబడినది అను మాటను విని వానరు 

లందరు ఆనందభ రితు ౨ నారు. 

దృష్టా సీతేతి విక్రాంత స్పంక్షేపేణ న్యవేదయత్, 7.96 

తతో దృస్టేతి వచనం మహార్థ మమృతోపమమ్ 
నిశమ్య మారుకే స్సర్వే ముదితా వానరా భీవకా ల్ 

| “దృష్టా నీతా" ఈ రెండు మాటలను గురించి గొప్పగా భావింపనివారులేరు. మహా ర్షియే 
చెప్పియున్నారు. “ఎంతో అర్థముగల అమృతతుల్య మగుమాట” అని. వారు చెప్పుటలో 
దృష్టా" అను పదమును మాతమే గ్రహించి “సీతా అను పదమునుగూడ వదలి చేసినారు. 
దృష్టా" అనుటయే చాలును. హనుమంతుడు నీతాబేవిని వెదకుటశకై పోయిననంగతి వానరు 
లకు తెలియకున్న చా. “కన బడినది" అనగా వెదకబోయిన వస్తువు కనబడినది అన్నమాట. వస్తు 
వును (ప్రత్యేకముగా. చేర్కొనుట అనవసరము. .నెమ్మడిగా పిచ్చాపాటి మాటలాడుకొను 
నప్పుడు ఎన్నిమాట లై నను వాడుకోవచ్చునుగాని విషయమును వినుటకు కుతూహలపడి ఒంటి 
కాలిమీద నిలబడియున్నవారికి సారాంశము తేల్చి వెంటనే చెప్పుట అత్యవసరము. ఉపన్యా 
సములకు తరుణముశకాదు. 

హనుమంతుడు వాక్యకోవిదుడు. స్నేహితుల ఆందోళనమును తన సింవాగర్భనముచే 
దూరమునుండియే కొంత తగ్గించినాడు. సమీపమునకు వచ్చి “కనబడినది” అన్నాడు. ఆ ఒక్క 
మాట చాలును వారి బాధ తీర్చుటకు. “సీత' అని [పారంభించి యుండునేని కెండవమాట 
వచ్చువరకు సంచేవామేకచా ! “సీతి కనబడలేదనునో కనబడినది అని చెప్పునో మరి. కావున 
“దృష్టా' అని [పారంభించినాడు. ఇది యెంతో [వశంసనీయము. 

దీనిని గురించి మరియొక గ్రామాట. ఈ వాక్యమును తెలుగులో ఇెప్పునప్పుడు “చూచి. 
నాను సీతను” అని చెప్పుట వాడుకలో నున్నది. ఈ అర్థము సరియైనది కాక పోవుటయేగాక 
మూలములోని సొగసును కప్పివేయుచున్నది, “దృష్టా” అనగా 'కనబడినది' అన్నమాట. వెదక 
బోయిన వస్తువు “కనబడినది” అని చెప్పుట ఎంతో సహజముగా నుండును “కనబడీనది" 
“దొరకినది* అని అందుముగాని “నేను చూచితిని” అని అందుమా. 

అదియునుగాక “చూచితిని అనుటలో అపాంభావము (పకటితమగుచున్న ది. -హూనుమం 

తుడు తన స్నేహితులతో చెప్పదగిన మాటకాదు. “కనబడినది” అనుటయే పానుమంతునికి 
తగినమాట. “చేవుని దయవల్ల కనబడినది” అనుటవలన హనునుంతుని కీర్తి తగ్గునా! అట్లు 
శగ్గిపోవు నని వానుమంతుడు భావించునా 1 : 

హనుమంతుడు తన "స్నేహితులను కలిసికొనుట 
వానుముంతుడు అంగదుని చేతిని తన చేతిలోనికి పీసికొన్నా డు. ఇద్దరు ఒక 

రమణీయమైన [వ్రదేశమున కూర్చుండి కుశల [(పశ్నలు వేసికొనుచున్నారు. వానరుల 
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ఆనందము చెప్ప నలవికాదు. ఎగిరి గంతులు చేయువారు, కిలకిల శబ్దములు చేయు వారు, 

వాలము లాడించువారు. ఇట్లు అనేక విధములుగా అనందించుచున్నారు. కొందరు 

వానరులు వానుమంతుని స్సృృశించి సంతసించుచున్నారు. 

అంగదుడు : హనుమా! ఎంత గొప్ప కార్యము సాధింపగలిగితివి ! నీవంటి వీరుడు 

వేరొక్కు డున్నాడా! నముద్రమును లంఘించి మరల వచ్చుట సామాన్యమైన 

కార్యమా ! నీ స్వామిభక్తి, నీ శక్తి అపారములు. మన భాగ్యవశమున సీతా 
దేవిని సందర్శించితివి. సీతావి యోగమువలన జాధపడుచుండు శ్రీరామునికి 

కొంత ఊలట కలుగును. 

వానరు లందరు పెద్దపెద్ద బండలు శెచ్చి'వేసికొని వానుమంతునికి నాలుగువై పుల 
కూర్చుండినారు. అందరు చేతులు జోడించికొని వానునుంతుని చూచుచు నమాచార 
మును సవిస్తరముగా వినుటకు కుతూహలపడుచున్నారు. 

తస్టుః బ్రాంజలయ స్సర్వే హనూమ ద్వదనోన్ముఖా:. 57.49 

డాందబివంతుడు : నాయనా, నీ |పయాణ విశేషములు విపులముగా చెప్పుము. నీతాబేవి 
నెచ్చట చూచితివి? ఎట్టున్నది ? నీ |వయాణ మెట్టు సాగినది? వ మేమి చూచి 
వచ్చితివి ? వినగోరుచున్నాము చెప్పుము. 

హనుమంతుడు: (సతాదేవి నుద్దేశించి నమస్కరించి) నేను మహేం|దగిరిడె నుండి యెగు 
రుట మీకు తెలిసియే ఉన్నది. నేను ఎగిరిపోవుచుండగా నముుదమునుండి ఒక 
పర్వతము సై కుబికి నా మార్గమున కడ్డమురాగా దానిని నా వాలముతో 
కొట్టనాను. దాని శిఖరము వేయిముక్కు ల నది. 

అంతట ఆ పర్వతము మనుష్యరూపమును దాల్చి “కుమారా! నా పేరు 
మెనాకుడు. నీ తం(డి వాయు దేవుడు నా కిదివరలో గొప్పనహాయము చేసి ఇం|దుని 

వ[జాయుధము తాకుడు నా లెక్కలకు తగులకుండునట్లు నన్ను సము దములో 

దాచినాడు. కావున నీ మీద నాకు |పీతికలిగినది. రామశార్యార్థినై పయనించుచున్న 
నీకు శుభ మగునుగాక” అని పలికినది. 

నే నెగిరిపోవుచుండగా మరియొక విఘ్నము కలిగినది. సర్మృములకు తలి యెన 
oo ap] 

సురన నా దారికి అడ్డముగా వచ్చి నన్ను భతింతు నని జెదరించినది, “రామకార్య 
మును పూర్తిచేసి నేను మరల వచ్చి నీనోటిలో [ప్రవేశింతును. ఇప్పుడు మా[తము 
నన్ను వదలిపెట్టుము" అని యెంతదూరము చెప్పినను అంగీకరింపలేదు. నోరు 
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“పెద్దదిగా తెరచి నన్ను [మింగజూచినది. నేను నా శరీరమును పెంపు చేసినాను. సురస 
తన నోటిని ఇంకను పెద్దది చేసినది, నే నప్పుడు ఆలోచించి నా శరీరమును కుంచించి 
అంగుష్టమ్మాతుడనై. ఆమె నొటిలో దూరి వెంటనే బయటికివచ్చి నా [పయాణమును 
సాగించినాను. సురస సంతోషించి నన్ను ఆశీర్ణదించినది. 

నా కష్టములు అంతటితో ముగియలేదు. నేను ఎగిరిపోవుచుండగా పదియో 

నా నీడను పట్టుకొని ఆకోర్షి ంచినడి, నాకు తెలియకయే నా వేగము తగ్గిపోయినది. 
దీనికి కారణ మేమి అని అటుఇటు చూడగా సము[దములో ఒక్ రావని కనబడినది, 

నోరు పెద్దదిగా తెజిచి నన్ను |మింగబోయినది. నేను నా రూపమును చిన్నది చేసి 
దాని నోటిలోనుండి లోపలికిపోయి దాని మర్శన్థానములను ఛేదించి ఆ రాక్షసిని 

వధించినాను. ఆ తరువాత నా [పయాణము నీరాటంకముగా జరిగినది. 

సాయం కాలమునకు ఆవలిగట్టు చేరి “లంకి అను పట్టణమును చూచినాను. 
రాతనులకు తెలియకుండ పురము పవేశించినాను. నగరాధిచేవత యన లంకిణి వికటాట్ట " 
వోసము చేయుచు నా'పెకి వచ్చినది. దానిని ఒకపోటు పొడిచి జయించి పట్టణములోనికి 
పోయి సీతాదేవికొరకు ఎందెందో వెదకినాను, ఆమె కానబడలేదు. నాకు దుఃఖము 
వచ్చినది. ఆ తరువాత అశోకవనములో చూడగా అక్కడ ఒక చెట్టుకింద కనబడినది 
సీతాదేవి, పాపము, అతిదీనముగా నున్నది. ఎల్లప్పుడు భర్తనే ధ్యానించుచు దుఃఖంచు 
చున్నది. |బతుకుమీద విసువుపుట్టి [పాణత్యాగము చేయుటకు నిశ్చయించుకొని 

యున్నది. భయంకరలె న రాకుస స్త్రీలు ఆమెను చుట్టుముట్టి బెదరించుచున్నా.రు, 

ఇంతలో రావణాసురుడు అక్కడికివచ్చినాడు. ఆ రాక్షసుని చూచి సీతాదేవి 
వణికిపోయినది. రావణుడు సీతాదేవిని అనేకవిధములుగ (పార్ధించినాడు. ఆమె కోపించి 
రావణుని సరకు సేయక నిర్భయముగా మాటలాడినది. “నీవు పిరికిపందవు. నన్ను తస్క 
రించి తెచ్చితివి. (శ్రీరాముని కంటబడుదువేని భస్మమైపోదువు” అని తూలనాడినది. 
రావణుడు కోపించి ఆమెను కొొట్టునంతపనిచేసినొడు, అంతట రావణుని భార్య చుండో 

దరి (రావణుని భార్య. అనగా మండోదరియే అని వహానుమంతిని అభి[పాయము) 

అడ్డము వచ్చి “నిన్ను (పేమింపని సీతతో మాట లెందుకు. మనము పోవుదమురము” 
అనీ చెప్పినది. అంతట రావణుడు సీతాచేవితో “నీ కిచ్చిన గడువు శెండు నెలలు 
మాతమే మిగిలియున్నది. ఈ లోపల నీ మనస్సు మార్చుకొనకపోయినచో నిన్ను 
వధింతును” అని బెదరించి అక్కడినుండి పోయినాడు. సీతాదేవి యెంత రై ర్యమును ' 
(పదర్శించినది ! రావణుని గడ్డిపరకకంు హీనముగా చూచినది, 
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రాతన స్త్రీలు సీతాదేవిని నానాబాధలు “పెట్టినారు. ఆమె నేతములనుండి 

దుఃఖా|శువులు [పవాహముగా వారినవి. అప్పుడు (తిజట అను ఒక ముసలిరాతసి తనకు 

వచ్చిన కలనుగురించి రాకున్న స్త్రీలతో చెప్పి రావణాసురుని మరణము, (శ్రీరాముని 
విజయము తప్పక నంభవించు నని రాతస స స్త్రీలకు తెలియ చేసినది, 

నేను చెట్టుమీద దాగియయుండి యీ విషయముల నన్నింటిని గమనించినాను. 

సీతా దేవితో మాటలాడిగాని మరలిరాకూడదని నిశ్చయించుకొని దీనికి తగిన నూర్గ 
మేమి అని యెంతో దూరము ఆలోచించుకొని ఇత్వాకువంశమును కీర్తించినాను. 
సీతాదేవి నెమ్మదిగా తల యెత్తి నన్ను చూచినది. "నేను రామదూతను అని ఆమెకు 
నివేదించి (శ్రీరామునిగూర్చి వివరములు చెప్పి (శ్రీరాముడు నా చేతి కిచ్చిన అంగుళీయ 
మును చూపించి ఆమెకు దాని నిచ్చితిని. “అమ్మా ! నిన్ను నా వీవునె నెక్కించుకొని 
రామలత్మణులయొద్దకు కొనిపోయెదను రమ్ము” అని చెప్పితిని. సీతాదేవి సామాను 
రాలు కాదు. "రావణాసురుని వధించి (శ్రీరాముడే నన్ను చేకొనిపోవుట సకియెనవని” 
అని ఆమె. చెప్పినది. ఆ మాటను నెను అంగీకరించి ఆమెకు నమస్కరించి | శ్రీరామునికి 
ఏదేని ఆనవాలు నీయుమని కోరగా ఆమె నాచేతికి ఈ చూడామణిని ఇచ్చి మరికొన్ని 
మాటలు గూడ చెప్పినది. 

ఇత్ఫ్యుకాష తు వరారోహా మణిప్రవర మద్భుతమ్ 

ప్రాయచ్చ తృరమోద్విగ్నా వాచా మాం సందిదేశ హా, 58.102 

[ఈ జెచిత్యము గమనిం పదగియున్నది. -కాకానురుని వృత్తాంతము, మణిళిల బొట్టు 

విషయము వానరులకు చెప్పనవసరములేదు. అవి (శ్రీరామునికి ప త్యేకముగా అందింపవలసిన 
రహస్యములు. కావున “ఏవో కొన్ని మాటలుకూడ.చెప్పిపంపినది” అని ముగించినాడు. అందుకే 

హనుమంతుని “వాక్యకోవిదుడు” అన్నారు | 

అంతట నేను సీతాదేవికి నమస్కరించి తిరుగు పయాణమునకు సిద్దమైనాను. 

సీతాదేవి నాతో “వానుమా! నీ వెళ్తైనను (శ్రీరాముని |పోత్సహించి త్వరగా వచ్చు 
నట్టు చేయుము. [బతుకు బరువుగా నున్నది. ఒక నెలకంచు ఎక్కువకాలము జీవించి ' 
యుండ లేను” అని దినముగా పలికినది. ఆ మాటలను విన్న నాకు రావణానురునిమీద 
పట్టరాని కోపము కలిగి నేను అశోకవనమును ధ్వంసము చేసితిని. రావణుడు నా పెకి 
ఎనుబది వేల మంది కింకరులను పంపినాడు. నేను వారి నందరను వధించినాను. వనములో 

నుండిన చై త్య |పాసాదమును తగులబెట్టినాను. ఆ తరువాత ప్రవాస్తుని కుమారుడు 
జంబుమాలి అనువాడు నా వికి వచ్చినాడు. జంబుమాలిని అతని + సన్యమును వధించి 

నాను, అటుపై రావణాసురుడు నా మీదికి ఏడుగురు మంతి పృతులను అయిదు మంది 

సేనానాయకులను పంపినాడు. నేను వారి నందరను వధించినాను. 
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ఈ పార విని రావణాసురుడు తన కుమారుడై న అతుని నావైకి పంపినాడు. 

అకుడు మండోదరి కుమారుడు. గొప్ప బలశాలి. నేను అతనితో యుద్దమాడి వానిని 

పట్టుకొని పె కెత్తి గిరగిర తిప్పి నేలమీదికి విసిరికొట్టి వధించితిని, 
౬ ను రి (టు ర 

రావణాసురునికి ఇం| దజిత్తు అని మరియొక కుమారు డున్నాడు. అకుడు 

మరణించినవిదప ఇం| దజిత్తు న్నావెకి వచ్చినాడు, అతనికి అ(స్త్రబలము సెత మున్నది. 

మా కిద్దరకు (ప్రచండయుద్దము జరిగినది. తుదకు ఇంద్రజిత్తు ఏమిచేసెినో యెరుగుదురా. 

నామీద [బహ్మో(స్త్రమును [ప్రయోగించి నన్ను బంధిం చినాడు. రాతనులు నన్ను 

కాళ్లతో కట్టి రావణాసురుని యొద్దకు ఫీసికొని పోయినారు. “ఎవ్వడవు నీవు. ఏల 

వచ్చితివి” అని నన్ను (పశ్నించినారు. “నేను రామదూతను. వాయుదేవుని పుత్రుడను. 

నా పేరు హనుమంతుడు, చాన శేశ్వరుడై న సు|గీవుని మం తిని. ను! గీవుడు నీ మేలు 

కోరి నీకొక సందేశమును పంపినాడు. (శ్రీరాముని పరాక్రమము అపారము. 

ఒక్క బాణముతో వాలిని వధించి కపిరాజ్యమును ను|గీవునికి |పసాదించినదిట్ల. 

(శ్రీ రామునికి నీవు చాలవు. సీశాబేవిని మర్యాదగా (శ్రీరామునికి సమర్పింపుము. 

నుఖపడగలవు. లేనిచో నీవు [బతికియుండజాలవు” అని రావణునితో చెప్పినాను. 

రావణుడు నా మీద మండిపడి “ఈ వానరుని వధింపుడు” అని ఆజ్ఞ్హాపించినాడు. అప్పుడు 

రావణుని తమ్ముడు విభీషణుడు అడ్డుపడి “దూతను వధించుట యెందై. న కలదా. 

దూతకు తగిన శిక్ష విధించుట యుక్తము" అని పలికినాడు. రావణుడు అందుకు సమ్మ 

తించి నా తోకను తగుల బెట్టుడని ఉత్తర్వు చేసినాడు. 

రాతుసులు నా తోకకు గుడ్డలుచుట్టి నిప్పంటించినారు. నేను రాక్షసులను 
విదిలించి కట్లు వదలించుకొని, ఇల్లిల్లు' తిరిగి లంకాదవానము కావించితిని. సీతాదేవి 

కూడ ఈ అగ్నికి ఆహుతి అయినదేమో అని చింతించి మరల సీతాదేవియొద్దకు పోయి, 
ఆమె ఇేమముగా నుండుట చూచి సంతసించి, ఆె మిమ్ములను కలుసుకొనుటకు . 
త్వరపడి వచ్చితిని. - 

(్రికాముని (పభావమువల్లను మన 'చెద్దల అను(గహమువల్లను ఇంతమట్టుకు 
చేసికొనివచ్చితిని. ఇకమీద జరుగవలసిన కార్యమును గురించి పెద్ద అందరు యోచించి 
నిర్ణయింతురుగాక. రావణాసురుడు సామాన్యుడుకాడు. సీతా చేవిని స్పృశించిన 
మణముననె భస్మ మైపోవలసినవాడు ఇంకను - [బదికియున్నా డనగా అది అతని తప 
కృ క్పిగాని అన్యముకాదు. ఇప్పుడు మనక _ర్తవ్య మేమి? సీతాదేవిని తీసికొని రామ 
లక్మణులయొద్దకు ' చనుటయే మంచిది -కాబోలు. చే నొక్క్ళడనే ' రావణాసురుని 
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పుతమి|త్రబంధు సహితముగా వధింపగలను. అట్టియెడ మీ అందరి సవోయముతోను 
మనము సాధింపలేని వని యేమున్నది. ఈ కార్యము మన కొక లెక్కకాదు 

జాంబవంతుడు తక్కువవాడా ! మన యువరాజు తక్కువవాడా ! మన 

పనసుడు, నీలుడు, మైందుడు, ద్వివిదుడు మున్నగువారు ఒక్కొక్కరే చాలును 
లంకను నిర్మూలించుటకు. సగముపని నేనే చేసివచ్చియున్నాను. ఎంతో దుఃఖములో 
మునిగియున్న సీతాదేవిని (శ్రీ రామునితో చేర్చుట యుక్త మని తోచుచున్నది, అన్ని 
విషయములు మీరు ఆలోచించి క_ర్తవ్యమును నిర్ణయింతురుగాక. 

అంగదుడు : వానుమంతుడు చెప్పిన దంతయు విన్నాము. |పఖ్యాత వీరులము ఇందర 
మున్నాము. సీతాదేవిని తీసికొనిపోవకయే (శ్రీరాముని యొద్దకు వెళ్ళుట 

సరికా దని తోచుచున్నది. 

వనొందివంతుణు : (వృద్దుడు _ అనుభవశాలి) మన ఆలోచనలతో పని యేమి. సంగతి 

సందర్భములను (శ్రీరాముని! నివేదించి ఆయన మాటమేరకు నడచుకొనుటయే 

సరియెనపని. 

హనుమదాది వానరవీరులు మధువనమున |పవేశించుట 

జాంబవంతుని మాటను అందరు హార్షించినారు. మహేం(దగిర్నిపై నుండి అందరు 

బయలుదేరినారు, అందరకును హనుమంతుని చూచుటతోకు సరిపోయినది. [ “వవానన్త 

ఇవదృష్ట్రీఖిః అన్నారు నువర్షి. చూపులతో మోయుచున్నారట హనుమంతుని ] 

పనిని జయ పదముగా సాధించినవారు కావున అందరు ఉత్సాహముగా ఉన్నారు. 

[ 'కర్మసిద్దిథి రున్నతాః" అన్నారు మహర్షి, కార్యమును సాధించినవారు ఎత్తు పెరుగు 

దురు. దెబ్బతిన్నవారు [కుంగిపోదురు. జయమును పొందిన వాని గమనములోనే బక కీవి 

ఉండును. | 

వానరు లందరు ఎగిరి [పయాణముచేసి సు|గీవుని మధువనమును చేరుకొన్నారు. 

ఆ వనము సు|గీవుని మేనమామ యగు దధిముఖుని రతణలో నున్నది. వానరు 
లందరు అంగదుని |పార్టించి మధుభవణకు అనుజ్ఞ నీయుమని కోరినారు. జాంబవంతుడు 

మున్నగు పెద్దలతో ఆలోచించి అంగదుడు అనుజ్ఞ నిచ్చినాడు. వానరుల ఆనందము 

నకు మేరలేదు. అందరు మధువనములో (పవేశించి వారి ఇష్టమువచ్చినట్టు అనె [తాగి 

పానమత్తులై ఆడెడువారు పాజెడువారు ఎగురువారునైై అల్లరి చెయుచున్నా రు. 
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దధిముఖుని సేవకులు వచ్చి ఆశేపించినారు కాని యీ వానరసై న్యము వారిని 

లెక్క చేయక తిట్టి కొట్టి వంపి వనము నంతయు పాడుచేయుచున్నారు. వానుమంతుడు 

తనవారిని మరింత (పోత్సహించి “మీరు యథచ్భగా (తాగుడు. ఎవ్వరైన అడ్డము 

_వత్తురేని వారిపని నేను చూచుకొందును” అని చెప్పినాడు. అంగదుడు ఈ మాటను 

విని “వానుమంతుని మాటను ఏ నాడైనను కాదని చెప్పుదునా ! అందులో ఇంత గొప్ప 

కార్యమును సాధించుకొని వచ్చియున్నాడు. అతని మాటను తప్పక పాటింపవల 

యును” అన్నాడు. వానర సైనికులు వనపాలకులను కొట్టి వారి యిష్టానుసారము 

(తాగుచున్నారు. అందరకును మ కెక్కి నది, 

వనపాలకులు దధిముఖునియొద్దకు పోయి జరిగిన సంగతిని చెప్పుకొన్నారు. 

దధిముఖుడు ఒక పెద్ద వృతమును "వెల్ల గించి దానిన కొని వానరులవైకి వచ్చినాడు, 

వానుమంతుడు, అంగదుడు మున్నగువారు దధిముఖుని మర్షించినారు. దధిముఖుడు 

వనపాలకులను పిలిచి “మీ రిందే ఉండుడు. నేను సు గీవునియొద్దకు పోయి రామలవ్మణ 

సమేతుడై న ను! గీవునికి వీరి దుండగములను నివేదించి వచ్చెదను. తప్పు నంతయు అంగ 

దునిమీద మోపి అతనికి తగిన శిక్ష విధించునట్లు చూచెదను. మధువన మన్న సామా 

న్యమా ! ఎన్నితరములుగా దీనిని కాపాడుచున్నారు ! ఈ వనములో (పవేశించుటకు 

చేవతలకుకూడ సాధ్యముకాదుగచా ! అట్టి వనమును ధ్వంసము చేయుదురా 

యో దుర్మార్గులు” అని చెప్పి ను|గీవునిచెంతకు పోయినాడు. 

మధువనమునుగురించి దధిముఖుడు స్నుగీవునితో చెప్పుట 

సుగీవుడు రామలవ్మణుల చెంత ఉన్నాడు. దధిముఖుడు అచ్చటి. కరిగి దీనుడై. 

స గీవునిక సాష్టాంగనమస్కారము చేసినాడు. 

-న్యుగ్రీళడు : మామా! ఇట్లు దుఃఖించుచున్నా వేమి? నీకు వచ్చిన భయమేమి? లే, లెమ్ము. 

నేను నీ కభయమిచ్చుచున్నాను. లేచి నీ సంగతిని చెప్పుము, 

. దధిమఖుడు : రాజా! మీ తం|డిగాని, వాలిగాని, నీవుగాని మధువనమును ఎప్పుడైనను 

తాకినారా! చూడుడు. ఆ వానర్శసె నికులు వచ్చి మధువనమును ధ్వంసము 

చేయుచున్నారు. మేము అడ్డముపోగా మమ్ములను మర్చించినారు. ఇంకను 

ఎన్నెన్నో పనులు చేసినారు. చెప్పుకున్న సిగ్గుచేటు. ఈ దుండగమునకు అంగదుడే 

కారణభూతుడు., 

లక్బ్రణుడు : సుగ్లీవా ! పాపము! ఇతని బాధ యేమి. నీతో ఏమి చెప్పుకొనుచున్నాడు 

[దధిముఖుడు వానర భాషలో మాటలా డెను కాబోలు ] 
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వగీభుతు : మశలేమియులేదు. "అంగదుడు మున్నగు వానరవీరులు మధువనములో 

(ప్రవేశించి, వనమును ధ్వంసము చేసి, తేనెను |తాగుచున్నారట, వారందరు 

సీతాదేవిని వెదకుటకు దతీణదిశకు పోయిన వీరులుకచా! కార్యసిద్ధి కానిచో 

ఇట్టి సాహసము చేయజాలరు. సీతాదేవి తప్పక కనబడిన దన్నమాట. వాను 

మంతు జే యీ కార్యమును సాధించియుండును. 

వనం యదా విసన్నం తై స్పొాధితం కర్మ వానరైః 

దృష్టా దేవీ న సందేహో న చాన్యేన హనూమతా, 68.17, 

ఈపని మరియొకనికి సాధ్యముకాదు. పానుమంతుడు బుద్దిమంతుడు. అతని 

యందు ఉత్సాహము వ్యవసాయము వీర్యము జ్ఞానము కార్యసిద్ధికి కావలసిన లక్షణము 

లన్నియు కలవు. జాంబవంతుడు అంగదుడు వానుమంతుడు ఏకమై చేయు కార్యమునకు 

అపజయ 'మెన్నటికిని కలుగదు. 

కార్యసిద్ధిర్మతిక్రైవ తస్మిళా వానరపుంగవే 
వ్యవసాయశ్చ పీర్యంచ (శుత౦ చాపి ప్రతిష్టిత మ్. 63.18 

జొంబవా న్యత్ర నేతా స్యాదంగదశ్చ మహాబల; 

హనూమాం శ్చాప్యధిష్టాతా న తస్య గతి రన్యథా. 63.19 

అంగద (ప్రముఖు లందరు మధువనమును సొడుచేయుచున్నా రని వనపాలకు 

డైన యీదధినుఖుడు మొర వెట్టుచున్నాడు. లత్మణా ! సీతాదేవి కనబడిన దనుటకు 

సంచేవా మేమియు లేదు, 

(శ్రీరాముడు ఈ మాటలను వినుచున్నాడు. రామలవ్మణులు సంతోమపరవళు 

లైనారు. శుభవార్త యెన్నాళ్లకు వినబడినది ! 

_మధువనమును గురించిన ఘట్టము ఎంతో గొప్పది. దినినిగూర్చి మహర్షి మూడు 

సర్గలు |వాసియున్నారు. కార్యమును సాధించినవారు వెంటనే (శ్రీరాముని యొద్దకు వచ్చి. 

శుభవార్తను చెప్పక, దారిలో కాలయాపన చేసి, మధువనముఖో ఆగుట బాగున్నదా అన్న చో 

ఎంతో బాగున్నది. శుభవార్శను నెతము తటాలున చెప్పకూడదు. అట్లు చెప్పుటవలన ఎన్నియో 

(పమాదములు జరుగవచ్చును. శుభమును వినుటకుకూడ మనస్సును సిద్ధము చేయవలెను. 

ఆపని నే మహర్షి యో మూడుసర్గలలో చేసినారు. సుగీవుని (వళ్నించినవాడు లక్ష్మణుడు... 

(శీరాముడుకాదు. [పళ్నోత్తరములద్వారా (శ్రీరాముడు శుభవార్తను నెమ్మదిగా అందు 
కొన్నాడు. వానుమంతుడు వచ్చి చెప్పబోవు వివరములను [గహించుటకు (శ్రీరాముని 

మనస్సు సిద్ధముగా నున్నది. కావున ఎట్టి [పమాదములకు అవకాశములేదు. 

మరియొకమాట. కార్యము జయ్మపదముగా సాధించుకొనివచ్చినవారిని సంతోమ 

"పెట్లుటకూడ ఎంతో ముఖ్యముగచా ! | 
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వీనులకు విందుగా వినబడిన సుగీవుని పలుకులవ ల్ల రామలక్ముులు ఆనంద 

పరవళు లె నారు. 

శ్రుత్వా కర్షసుఖాం వాణీం సుగ్రీవవదనా చ్చ్యుతామ్ 

(పాహృష్యత భృశం రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః. 63.25 

ను(/గోవుడు : (దధిముఖునితో) మామా! అంగచదాది వీరులు గొప్ప కార్యమును సాధించి 

వచ్చియున్నారు. మధువనములోని మధువు నంతయు | శాగినను. సంతోషమే. 

వారిని త్వరగా రమ్మని చెప్పుము. సీతాన్వేషణ వివరములను వినుటకు రామ 

లత్మణులు కుతూవాలపడుచున్నారు. 

దధిముఖుడు  శీఘగమనమున పోయి అంగదుని సమీపించి “*అంగచా ! 

తమింపుము. నే నేదో తెలియక పొరపాటు చేసితిని, నీవు యువరాజువు. మధువన 

మును యఖేచ్భగా అనుభవింపుము. నేను నీ మీద తప్పుపెట్టి మన 1పభువుతో మొజు 

"పెట్టుకొన్నాను. కాని ఆయన నా మాటలను విని సంతోషించి మిమ్ములను త్వరగా 
రమ్మనీనాడు, 

అంగదుడు : వానరులారా'! మీకు తృప్తి అయినదా, ఇక పోవుదమా ? నేను యువ 

రాజును కావున మీమీద నాకు అధికార మున్నను ఈ విజయసమయమున 

భీ నూటనుబట్టిపోవలసిన వాడ నేక దా. కావున మీ ఇష్ట 'మేదియో చెప్పుడు. 

వానడలు * (యువరాజా ! నీవు తప్ప ఇంత వినయముగా పలుకువా శెవ్వరుగలరు? 

ఐశ్వర్య మదమత్తులై సర్వము తామే నని భావించుట సహజము. నీ వట్టివాడవు 
కావు. మాకు తృప్తి అయినది. మరి పోవుదము. 

ఐశ్వర్యమద మత్తో హి సర్వోఒహ మితి మన్యతే. 64.17 

అందరు బయలుదేరినారు. ఈ లోవల ను|గీవుడు (శ్రీరామునితో అనునయ 

వాక వ్రములు పలుకుచున్నాడు. 

న్నుగీభడు : రామ| ప్రభూ ! ఊరడిల్లుము. నీకు మంగళ మగునుగాక. సీళాబేవి తప్పక 
కనబడినది. లేనిచో గడువుదాటి, వారు నా యొదుటికి రాగలరా? ' 

సమాశ్వసిహి భద్రం తే దృష్టా దేవీ న సంశయః 
నాగంతు మిహ శక్యం తై రతీతే సమయేహి నః, 64.25 
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వానరవీరులు రామలక్కణులచెంతకు వచ్చుట 

_ఈ మాటలలోనే కిలకిల శబ్దము వినబడినది. వానరులు వచ్చి [వాలినారు. 

హనుమంతుడు (శ్రీరామునికి సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి “పాతివత్య అేజముతో 
అ pp 

వెలుగుచున్న సీతాదేవి కేమముగా నున్నది” అని నివేదించినాడు. 

నియతా మక్షతాం దేవీం రాఘవాయ న్యవేదయత్, 64.88 

(ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయము గమనింపవలయును. దృష్టా సీతా” అని తన 
స్నేహితులతో చెప్పిన హనుమంతుడు (శ్రీరామునితో అట్టు చెప్పలేదు. “నియతా మతశాం 

చేవీం....” అని |పారంభించి చెప్పుచున్నాడు. ఈ జౌచిత్యమును గమనింపదగియున్నది. 

“సీతాదేవి పత్మివతగా ఉన్నది” అని చెప్పినచో (శ్రీరామునికి సంతోషముగా నుండునుగానీ 
“నీతా బేవి ఉన్నది” అనుటమాతమే ఆయనకు చాలదు. నీతాదేవి శీలమునకు భంగములేదు 

అని (శ్రీరామునికి మున్ముందు తెలియవలెను. | 

ఎవ్వరికి ఏమాట చెప్పవలయునో ఆ మాట వారికి చెప్పుటలో హనుమంతునికి నరివచ్చు 
వారులేరు | 

ను|గీవునికి లవత్మణునికి సంతోష మైనది. సీతాదేవి అకతగా నున్నదని విని 
శ్రీరాముడు సంతోషించినాడు | ఆయనకు కావలసినది ఆమాట | 

వై దేహీ మక్షతాం (శుత్యా రామస్తూత్తరమబవీత్ . 65.4 

రొముడు * 'వానరులారా! సీత యేం దున్నది? నన్ను గూర్చి యేమనుకొనుచున్నది 

సీతావృత్తాంతమును శ్రీరామునికి హనుమంతుడు నివేదించుట 

సీ శావృ శ్రాంత కోవిదుడై న వానుమంతుని అందరు పోత్సహిం చిరి. హనుమంతుడు 
సీతాదేవి ఉన్న వై పు మరలి ఆమెకు నమస్కరించి సీశాదేవి వృత్తాంతమును శ్రీరామునికి 
నివేదించుచున్నాడు. తాను సముదమును లంఘించుట, లంకలో (వవేశించుట, సీతా 

చేవిని సందర్శించుట మున్నగు విషయములను చెప్పినాడు. 

హనుమంతుడు : రామపభూ ! సీతాదేవి ఇాత్షస్యస్త్రీల నడుమ. చిక్కుకొని యెంతో 
వాధపడుచున్నది. తల జడలుకట్టి పెనుచుకొనియున్నది. ఎల్లప్పుడును దీనమొ 

కటికినేల' నాశ్రయించి నిన్ను ఛ్యానించుచున్నది. నీయెడ భక్తి కొంచె 

మేనియు తగ్గలేదు. నీయెడ భక్తి కలిగి ఉగతపస్సుతోకూడిన సీతాదేవిని 
సందర్శిం చితిని, 
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నియత స్సముదాచాలో భ క్రిశ్చాస్యా స్తథా త్వయి. _ 85.17 

ఏవం మయా మహాభాగా దృష్టా జనకనందినీ 

ఉ(గ్రేణ తపసా యుక్తా త్వదృక్తాా పురుషర్షభ, 65.18 

చితకూట పర్వతమునందు మీ రున్నప్పుడు కాకాసురుడు చేసిన అపరాధమును 

గూర్చి చెప్పినది. ఆ వాయసముె నీవు |బహ్మో(స్త్రమును [పయో గించుట, ఆ తరువాత 

అతడు శరణు వేడగా నీవు రతీంచుట, మున్నగు సంగతులు చెప్పినది. ఇదిగో యీ 

చూడామణిని ఆనవాలుగా ఇచ్చిపంపినది. దినిని చూడుము. ఇదిగాక మరొకమాటకూడ 

చెప్పినది. ఒకనాడు ఆమె తిలకము కొంచెము శెదరిపోగా నీవు మణిశిలతో ఆమె 

చెక్కిలిమీద బొటు పెటినావటగదా ! 
ళు ర 

చూడామణిని నా చేతి కిచ్చినప్పుడు ఆమె నీతో చెప్పమన్న మాటలను వినుము 

నాథా 1! నేను ఎంతో దుఃఖముల్లో నున్నాను. మన వివాహసమయమునం దియబడిన 

యో చూడామణిని చూచుకొని కొంత ఊరట జెందుచుంటిని. ఇప్పుడు దానినికూడ 

నీయొద్దకు పంపుచున్నాను. కావున ఆకొద్ది ఊరటయు పోయినది. ఇక నేను ఎక్కువ 

కాలము [బతికియుండజాలను. ఒక నెలదినములు ఎన కస్టపడి యీ దుఃఖమును 

భరింతును. అంతే! ఆవై నాాపాణములు విడువగలను, “నీవు త్వరగా వచ్చి రావణుని 

వధించి నన్ను చేకొనిపొమ్ము" అని చెప్పుమన్నది. 

జీవితం థారయిష్యామి మాసం దశరథాత్మజ 

యా ఊర్ధ్వం మాసా న్నజీవేయం రక్షసాం వశ మాగతా, 65.24 

రామపభూ ! సీతాదేవి చిక్కి శల్యమైయున్నది. ఎంతో భయపడుచున్నది,. 

నీవు ఆమెను వెంటనే. రతించుట అవసరము. ఈ సము[దము నెక్షైనను దాటుటకు 

ఉపాయ మాలోచింపును. 

రాముడు + (చూడామణిని తీసికొని చానివంక నే చూచుచు) హనుమా ! ఈ చూడామణిని 

మా పెండ్రిలో మా అత్తగారు సీత కిచ్చినారు. దీనిని చూచుటతోడనే మా 

తం|డియు మా మామగారును సీతయు జ్జ ప్పికి వచ్చినారు. వారిని చూచిన 

ట్లయినది. హనుమా! నాసీత ఇంకను ఏమి చెప్పినది. వినగోరుచున్నాను. మరి 

మరి చెప్పుము. దాహము గొన్నవానికి నీరుపోసినట్లు, నీవాక్యామృతముతో 

నన్ను తడిపి నా తాపమును చల్లార్చుము, 

కి మాహా సీతా వై దేహీ (బూపహి సౌమ్య పునః పునః 

పిపాసుమివ తోయేన సించంతీ వాక్య వారిణా. 06.06. 
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సీత్ర ఇంక ఒకనెలదినములు [బతికియుందునని చెప్పినది. అదియెంతో గొప్ప 

సంగతి, నామట్టుకు నేను సీతను బాసి ఒక్కతణ మేనియు జీవింపజాలను. 

చిరం జీవతి వె దేహీ యది మాసం ధరిష్యతి 

క్షణం సౌమ్య న జీవేయం వినా తా మసితేక్షణామ్. 66-10 

లత్మణా ! సీతను చూడక యే యీచూడామణిని మా(త్రము చూచుచున్నాను. 

ఇంతకంకు దుఃఖము కలదా ! సీత ఎచ్చట ఉన్నదో తెలిసినది. ఇప్పుడు నన్నుకూడ 

ఆమెచెంతకు చేర్పుము. పాపము! సీత యెంతబాధ పడుచున్నదోగదా ! 

హనుమా! సీత మరియు 'ఏమిచెప్పినది-వినిపింపుము. 

వానుముంతుడు : (కాకానురుని కథ మరల్గ-చెప్పి రామ(పభూ! సీతాదేవి మాటలను 

వినుము. “ఇంతగొప్ప పరాక్రమముతో కూడియున్న  రామలత్మణులకు 

నావై దయ రాకపోవుటకు కారణ మేమి? నేను చేసిన పాపమే దీనికి కారణమై 

యుండును” అని చెప్పినది. అంతట నేను “తల్రీ ! దుఃఖపడకుము, అచిరకాలము 

ననే నీదుఃఖము లన్నియు నళింపగలవు. నీవృత్తాంతము తెలియక ఇంతవరకు 

. ఆలస్య మనది. : ఇకమీద ఆలస్య ముండదు” అని చెప్పితిని, అంతట సీతాదేవి 

“హూనుమా ! నీవు త్వరగా వె శి, రామలవ్మణులకు ను|గీవునికి నా శేమవార్తను 

చెప్పుము. ఈదుఃఖసము[దములోనుండి నన్ను దరిజేర్చు మార్గమును చూడు 

మని (శ్రీరామునితో చెప్పుము. సమ్ముదమును దాటుటకు గరుత్మంతునికి 

వాయు దేవునికి నీకు మీ మువ్వురకుమా[తమే సాధ్య మగును. రామలవ్మణులు 

సము[దమును దాటి రాగలరా?” అని [వశ్నించినది. అంతట నేను. “తల్లీ! నా వీవు 

వె నెక్కిరమ్ము. నిన్ను కొనిపోయి (శ్రీరామునికి సమర్పింతునుూ అన్నాను. 

సీతాదేవి ఆమాటకు నమ్మతింపలేదు. రామ్మవభూ ! నీవుకూడ ఆమెను రహాస్య 

ముగా కొనివచ్చుట ఆమెకు ఇష్టములేదు “రావణుడు దొంగతనముగా నన్ను 

'తెచ్చినాడు. ( శ్రీరాముడుకూడ రావనునికి భయపడినట్లు నన్ను రహస్యముగా 

కొనిపోవుట కీర్తికరముకాదు. అది రామునికి తగినపనికాదు. (శ్రీరాముడు 

వచ్చి రాతసులను, రావణుని వధించి లంకను నాశన మొనర్చి నన్ను చేకొని 

> పోవుటయే (శ్రీరామునికి తగినపని” అని పలుమారు చెప్పినది. 

బలై సృమగ్దై ర్యది మాం హత్వా రావణ మాహవే 
విజయీ స్వాం పురీం రామో నయే తత్స ద్యశస్కరమ్. 68.12 

యథాఒహం తస్య వీరస్య వనా దుపథినా హృతా 

రక్షసా తదృయాదేవ తథా నార్హతి రాఘవః, 68.18 
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అంతట, నే నామెకు ఎంతో ధ్రై ర్యము చెప్పితిని, “సు|గీవుని ఆజ్ఞ లో కోట్లకొలది 

'వానరు లున్నారు. వారందరు నాకం'ట గొప్పవారు. నాక౦ కు తక్కువవా డెవ్వడును 

లేడు. నేనే ఇక్కడికి రాగలిగితి ననగా వారిమాట [పత్యేకముగా చెప్పవలయునా ! 

ఇట్టి పనులమీద తక్కువవారినే పంపుదురుగాని గొప్పవారిని పంపుదురా. 

న హి ప్రకృష్ణాః (ప్రేష్యంతే (ప్రేష్యంతే హీతరే జనాః 68-22 

తల్రీ! దుఃఖంపకుము. వానరు లిక్కడికి ఒక్క యెగురున రాగలరు. రామ 

లక్మణులను నా వీపువై నెక్కించుకొని రాగలను. అందరును వచ్చి త్వరలోనే లంకను 
ముట్టడించి రాకుసులను వధించి నిన్ను రతీంపగలరు. వనవాస వతమును పూర్తి కావించి 

(శ్రీరాముడు నిన్నుకూడి అయోధ్యలో వట్టాభిషేకము శీ ఘముగనే చెసికొనగలడు” 

అని సీతాదేవికి చెప్పి ఆమె దుఃఖమును పోగొట్టి వచ్చితిని. 

నివృత్త వనవాసం చ త్వయా సార్ధమరిందమం 

అభిషి క్ర మయోధ్యాయాం &(ప్రం (దత్యసి రాఘవమ్. | 68.28 

తతో మయా వాగ్సి రదీన భాషిణా 
శివాభి రిష్టాభి రభిపనాదితా 

జగామ శాన్సిం మమ మైథిలాత్మజా 

తవాపి శోకేన తదాఒభిపీడితా. 68.29 

[సుందరకాండ “తికారముతో " [పారంభమై “తికారముతో ముగింపబడినది. 

శ్రీమ/దామాయణము “తి'కారముతో [పొరంభమైనది. “తికారమునకు గొప్ప మహిమ కల 

దని పెద్ద లందురు. | 

ఓం తత్సతీ 



భీరామాయన మః 

శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణ కథామృతము 

_ యు ద్ద కాండము 

శ్రీరాముడు హనుమంతుని |పశంసించి ఆదరించుట 

(శ్రీరాముడు వానుమంతుడు చెప్పిన శుభసమాచారమును విని సంతోషించి, 

రాముడు : వహానుమంతుడు ఎంత గొప్పకార్యమును సాధించినాడు ! ఇట్టి కార్యమును 

లోకమున మౌశెవ్యరును మనసాకూడ “చేయలేరు. 

కృతం హనుమతా కార్యం సుమహా ద్భువి దుర్హభమ్ 

మనసాపి య దన్యేన న శక్యం ధరణీత లే. 1.2 

/ సము దమును దాటగలవాడు ఎవ్యడై నను కోలడా ! గరుత్మంతుడు, పాయు 

' దేవుడు, వానుమంతుడు ఈ ముగ్గురికి మా(తమే ఆ వని సాధ్యము. రావణపాలితమెన 

లంకలో [పవేశించి ఎవ్వడుగాని |పాణముతో బయటికి రాగలడా ! మొదటి మాట, 

లంకలో అడుగు పెట్టగలడా ! వానుమంతుడు సాధించిన మవహాత్కార్యము ఇంతది 

అంతది అని చెప్పుటకు సాధ్యముకాదు. 

సు గీవుడు చెప్పిన మాటతో సరిపెట్టుకొనక వానుమంతుడు. తన బలమును, 

పౌరుషమును  రాకనులయెదుట |పదర్శించి ఉత్తమ. దూతగా. [పవర్తించినాడు. 

నా కెంతో ఆనంద్యపదమైన వార్తను కొనివచ్చినాడు. వానుమంతునికి తగిన (ప్రియ 

మును చేయజాలకున్నందుకు నా మనస్సు ఎంతో జాధపడుచున్నది. 

ఇదం తు మమ దీనస్య మనో భూయః ప్రకర్షతి 
యదిహాస్య [పియాథ్యాతు ర్న కుర్మి సదృశం (ప్రియమ్. 1.12 

ఈ మవోత్మునికి నే నిప్పుడిచ్చు కవుగిలింత యే సర్వస్వము నిచ్చిన ట్లగునుగాక, 

. | ఏష సర్వస్వభూతస్తు పరిష్వంగో హనూమత 

మయా కాల మీమం ప్రాప్య దత్త స్తస్య మహాత్మనః. OL 

ఈమాటలు చెప్పి (శ్రీరాముడు పతితో పానుమంతుని కవుగిలించుకొన్నాడు. 

[ఇంతపని చేసిననేగాని వానుమంతునికి (శ్రీరాముని కవుగిలింత లభించలేదు | 
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శ్రీరామునికి సుగ్రీవుడు ఉత్సాహము కలిగించుట 

(శ్రీరాముడు కొంతసేపు ఆలోచించి సు|గీవునికి వినబడునట్టు వానుమంతునితో 

అనుచున్నాడు. 

రొముడు : హనుమంతుడా! నీవు సము[దమును లంఘించి సీతను చూచి రాగలిగితివి ! 

సముదము సంగతి స్మృతికి వచ్చినప్పుడు నాకు దిగు లగుచున్నది. ఈ 'వానరు 

లను ఆవలితీరమునకు చేర్చు కొట్లు ? దీని కేడెన ఉపాయ మాలోచింపవలయును. 

రాముడు మరల శోకనిమగ్ను డగుట చూచి నుగీవుడు రాముని ఊరడించు 

చున్నాడు. 

ను[గీభుతు : రామ(ప్రభూ ! నీవు సైతము ఒక (పాకృతునివలె దుఃఖించుట తగునా ! 

కృతఘ్నుడు స్నేవామును విడిచిపుచ్చునట్లు నీ వీ దుఃఖమును విడిచిపెట్టుము. 

[కృతఘ్నుడు స్నేహమును నిశ్ళేషముగా వదలి పెట్టును ! | 

కిం త్యం సంతప్య'సే వీగ్ర యథాన్యః (పాకృత _స్తథా 

మైవం భూస్త్యజ సంతాపం కృతఘ్న ఇన సౌహృదమ్. 2.2 

ఇంతకును, నీ దుఃఖమునకు కారణ మేమైన కలదా! సీతాదేవి వృత్తాంతము 

తెలిసినది. శ[తువు నెలవు తెలిసినది. నీవు మవో[(పాజ్జుడవు. గొప్ప పండితుడవు. 

దుఃఖము పరిత్యజింపుము. మేము సము[దము దాటి లంకను ఆక్రమించి నీ శ[తువును 

పరిమాశ్చెదము. నీవు ఉత్సాహము వహింపుము. ఉత్సాహమును వదలి దుఃఖపడు 

చున్నచో కార్యమును సాధింపగలమా ! 

నిరుత్సాహస్య దీనస్య శోక పర్యాకులాత్మన:ః 

సర్వార్థా వ్యవసీదంతి వ్యసనం చాధిగచ్చతి. 2.6 

ఈ 'వానరువీరు లందరు న్నీక్తై అగ్నిహోత్రమున దూకుటకుగూడ సంసిద్దులె 

యున్నారు. సము[దమునకు "నేత్రువు నిర్మించి లంకకు చేరు మార్గము నాలోచింపుము. 

సేతువు కట్టక యే లంకను సాధించు కార్యము దేవతలకును సాధ్యము కాదు. | 

అబద్ధ్వా సాగరే సేతుం ఘోరే తు వరుణాలయే 

లంకా న మర్షితుం శక్యా సేంద్రైరపి సురానురై ః 2.11 

సేతువు నిర్మింతు మేని జయము మనచే. ఈ వానరవీరులు రావణ నమేతముగా 

లంకను' వెల్ల గించి శేగలరు. (ప్రభూ ! నీవు ధైర్య మూనుము. నీవు ధనుర్ధరుడ వె యుండ, 
యుద్ధమున నీ యెదుట నిలబడగలిగిన వాడు ముళ్లోకములందును లేడు. 
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న హి పశ్యా మ్యహం-కంచి త్రిషులోకేషు రాఘవ 
గృహీత ధనుషో యస్తే తిపే దభిముఖో రజే. 2.18 

శోకము సర్వార్థములను నాశనము చేయగలదు. నీవు శోకమును విడిచి పెట్టుము. 

[కోధము నవలంబింపుము. త[తియుడు దీనుడై, మందుడై యుండరాదు. [వచండుడుగా 

నుండవలయును. అటున్న నే గాని ఎవడును లత్యము సేయడు. ఎడం సుల ఏ ఫ్రీ 

తదలం శోకమాలంబ్య క్రోధ మాలంబ భూసతే 

ని శ్చేష్టాః క్షత్రియా మందా స్సర్వే చండస్య బిభ్యతి. 2.20 

మన. సైన్యము సముద్రమును దాటుట శేదేని ఉపాయము చూడుము. మనకు 

జయము కలిగితీరును. ఇన్ని మాట లేల! నాకు శుఖశకునములు కనబడుచున్నవి 

నా మనస్సు సంతోషముతో నిండియున్నది. నీకు జయము తప్పక కలుగును. 

కిముక్స్యా బహుధా చాపి సర్వథా విజయీ భవాకా 

నిమిత్తాని చ పశ్యామి మనో మే సంప్రహృష్యతి. 2.25 

లంకాపురి దుర్షాదులనుగూర్చి హానుమంతుడు వివరించుట 

(శ్రీరాముడు కార్యదీకను పూని హనుమంతునితో అనుచున్నా డు. 

రాముడు : తపస్సుచేత సేతువును నిర్మించుటయో, సము[ద్రమును శోషిల్ల జేయుటయో, 

పదియో ఒకేటిశేసి సేనలను నము[దము దాటింపగలను. చానిగూర్చిన చింత మరి 
అక్కరలేదు. 

తపసా సేతుబం ధేన సొగరోచ్చోషణేన నౌ 

సర్వథా సుసమర్జో స్కి సొగరస్యాన్య లంఘనే. 8.2 

వానుమంతుడా ! లంకను చూచివచ్చితివిగదా ! లంఆ*పురి ద్యారములు, దుర్గ 

కర్మ విధానము, రాతసుల సై న్యస్థితి వివరముగా చెప్పుము. 

[అన్నింటిని చూడబట్టి నరిపోయినదిగాని, లేనిచో ఏమీ చెప్పగలడు !] 

వొమముంతుడు : రామపభూ ! లంకాపక్టీణములోని దుర్గకర్మ విధానము, పట్టణ రవణ 

పద్దతి, రావణుని పరాక మము, బలవిభాగము, సము ద స్వరూపము అన్నింటిని 

మనవి చేసెదను. 

(శ్రూయతాం సర్వ మాఖ్యాస్యే దుర్గకర్మ విధానత; 

గుపా పురీ యథా లంకా రక్షితా చ యథా బలై 8. 87 



#8 యుద్ధ కాండము. 

రాకసొశ్చు యథా స్నిగ్దా రావణస్య చ తేజసాొ 

పరాం సమృద్ధిం లంకాయా స్పాగరస్య చ భీమకామ్. . లీరీ 

విభాగం చ బలౌఘస్య నిర్దేశం వాహనస్య చ. 98 

[హనుమంతుడు ఎన్ని విషయములను తెలిసికొనివచ్చినాడు ! | 

(ప్రభూ ! లం కాపట్టణము విశాలమెనది. (ప్రజలు నిత్య సంతుష్టులె యున్నారు. 

పట్టణము చతురంగబలములచే రషితమైయున్నది. రావణుని సేనలు అపారములు. 

పట్టణములోనికి శత్రువు |ప్రవేశించుట అంత సులభమైన పనికాదు. నగరమునకు నాలుగు 

'ద్వారము లున్నవి. అవి మిక్కిలి దృఢ మైనవి, ఆ ద్వారములందు బాణ యం[తములు 

శిలా యం[తములు నిర్శింపబడియున్న వి, శ్ర [తు సైన్యములు ముట్టడించినప్పుడు వానిని 

(ప్రయోగించి బాణవర్ష మును, శిలావర్షమును శ|తువులమీద కురిపింపగలరు. ఆ ద్వారము 

లలో ఉక్కు శతఘ్ను లున్నవి. నగర |పాకారములు సువర్ణ మయములు. వానిని దాటుట 

కష్టనాధ్యము. అగాధమైన అగడ్త లున్నవి. నాలుగు ద్వారముల యొద్ద నాలుగు యంత 

ములు నిర్మింపబడి యున్నవి. (ప్రజలు బయటికి రావలసినప్పుడు ఆ యంత ముల సవేోయ 

మున అగ' డ్తలమీద పలకలు దింపుదుశకీ, అక్కర లేనప్పుడు పలకలను ఎ త్తివేయుచుందురు. 

శత్రువై న్యములు ముట్టడించినప్పుడు పలకలు ఎ _త్తివేయబడి యుండును. రావణుడు 
అనుదినము సైన్యమును వరీకించుచుండును. 

లంకాపురి నము[ద మధ్యమున ఒక పర్వతము నున్నది. అక్కడికి వెళ్లుటకు 

'దేవతలకుస్తై తము సాధ్యముకాదు. జల దుర్గములు, పర్వత దుర్గములు, వన దుర్గములు, 

కృతిమ దుర్గములు, ఈ నాలుగు విధముల న దుర్గము లున్నవి. 
౧ = ga PN 

లంకాపురి ఇచ్చటి కెంతోదూరమున సము(దపు టావలి తీరమునం దున్నది. 

అక్కడికి నావమార్గముకూడ లేదు, 

[ఓడలవై నముద|పయాణము చేయుట ఆ కాలమువారికి [కొత్త కాదు. ] 

స్థితా పారే సముద్రస్య దూరపారస్య రాఘవ 

నౌపథోపి చ నాస్త్యత్ర నిరాదేశశ్చ. సర్వతః. 3.21 

లంకను చేరుటగాని, లంకను జయించుటగాని సులభమైన పనులు కావు. అన్ని 
ద్వారములలోను, మధ్యమ స్కంధములోను రాక్షసై న్యములు కావలి కాయుచుందురు. 

అగ డ్తలమీద నున్న సంచార మార్గములను నేను పగులగొట్టి. వచ్చితిని, అగ డ్తలను 

పూడ్చినాను. |పాకారములను (బద్దలు చేసినాను, పట్టణమును తగుల బెట్టివచ్చినాను, 
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తే మయా సంక్రమా భగ్నాః పరిఖా శ్చావపూరితాః 
దగ్ధా చ నగరీ లంకా (ప్రాకారా శ్చావసాదితాః 3.28 

రాజసనైన్యములో కొంతభాగమును సంవారించినాను. కొంతమంది మేటి 
వీరులను వధించినాను. మన మేదైన ' ఒక ఉపాయము చూచుకొని సము[దమును 
చాటుదుమేని లంక వహాతమైనశ్లే భావింపుము. మనకు 3 నైన్యముతోకూడ పనిలేదు, 

అంగదుడు, ద్వివిదుడు, మైందుడు, జాంబవంతుడు, సనసుడు, నీలుడు, నలుడు వీరు 
బాలును. ఆ కాళమార్ష్శమున ఎగిరిపోయి లంకను పెల్టగించి తేగలరు. 

(ప్రభూ ! మంచీ ముహూర్తము చూచి మన 3 నై న్యములను కదలింపుము. 

(శ్రీరాముడు వానర సైన్యములను లంకఎ-పెకి నడిపించుట 

రాముడు * హనుమా! లంకాపురి సంగతి మనసుకువచ్చినది. ఆ లంకను త్వరలోనే 
హాతమాశ్చెదను. 

నుగీవా! ఇదియే మంచి ముహూర్తము. సూర్యుడు మధ్యాకాళమున 

ఉన్నాడు | ఇది అభిజిన్ముహూ రృ ము]. మనకు విజయము కలుగును. ఈనాడు ఉ త్తర 

ఫల్లునీ నక్యతము. నాకు సాధనతార. నేవు వాన్త. నా కనుకూలమెనది కాదు. మన 
మిప్పుడే బయలుచేలుదము. మంచి శకున మగుచున్నది. నేను రావణుని తప్పక సంహా 
రించి సీతను కొనివత్తును. విషము | తాగినవాడు మరణింపనుండగా అమృత స్పర్శచే 
జీవనళ_క్తి నొందునట్లు, సీత నా (పయాణమునంగతి విని [పాణముుపై 'అళగొని 
యుండగలదు. 

సీతా శ్రుత్వాభియానం మే ఆశా మేష్యతి జీవితే 
జీవితాంతేఒమృతం స్ప మై పీత్వా విషమివాతురః. 4.5 

నీలుడు దిటవుగల వీరులను వెంట బెట్టుకొని దారిచూపుచు ముందు నడచునుగాక. 

నీలుడా ! చల్లని నీడలుగల అడవులగుండ, మంచినీరు లభించు మార్గము చూచి 

సేనను నడపింపుము-= _మార్షములోని జలములను, ఫలమూలములను, శాతసులు చెరిచి 

వేయుదురు. మెలకువతో కని పెట్టియుండుడు. 

దూషయేయు ర్థురాత్మానః పథి మూలఫలోదకమ్ 
రాక్షసాః పరిరక్షేథా. సేభ్య స్త్వం నిత్య ముద్యత :ః. 4.12 

చారిలో శతునై న్యములు 'డాగియుండగలవు. చూచినడచుట అవసరము, 
మనలో బలహీను లై నవారిని వెనుక నిలిపి పరా[కమవంతులను ముందు నడపింపుము. 



ర్00 యుద్దకాండ ము 

గజుడు, గవయుడు, గవాకుడు సేనకు ముందుగాను, బువభుడు కుడిపక్క, గంధ 

మాదనుడు ఎడమ పక్కను నడతురు గాక. నేను వానుమంతునిపె నెక్కి సేన 

మధ్యలో వచ్చెదను -లమ్మణుడు అంగదుని పె నెక్కిరాగలడు-జాంబవంతుడు, సుషేణుడు, . 

'వేగదర్శి ఈ ముగ్గురు సేన వెనుక భాగమును రక్షించుచు రాగలరు. 

(శ్రీరాముని మాటలను, వాహినీవతి మైన సుగ్రీవుడు విని సంతోషించి [ప్రయా 

ణమునకు ఆజ్ఞ నిచ్చినాడు. వానర సన బయలు చేరినది. సె నికు లందరు అత్యంతోత్సా 

హులై గంతులు వేయుచు, సింహనాదములు చేయుచు, దారిలో కానబడు వృతము 

లందలి ఫలములను తినుచు అనె |తాగుచు సాగిపోవుచున్నారు. సు|గీవుడు, రామ 

లత్మణులు సేనమధ్య భాగములో నున్నారు. (శ్రీరాముని ఆజ్ఞను మనస్సులో నుంచు 

కొని వానరులు నగరములమీదగాని, (గామములమీదగాని పడక అడవుల మార్గమున 

నడచినాగు. వానర సేన సము|దమువలె అనంత మైయున్నది, సైన్యము భయంకరధ్వనితో 

(పయాణము చేసినది. 

రామస్య శాసనం జ్ఞాత్వా ఫీమకోపస్య ఖీత వక్ 

వరయ న్నగరాభ్యాశాం స్తథా జనపదానపి. 4.39 

సాగరౌఘ నిభం భీమం తద్వానరబలం మహత్ 

ఉత్ససర్స మహాఘోషం ఖీమఘోష ఇవార్షవః. 4-40 

(శ్రీరాముడు హానుమంతుని మీదను, లక్ష్మణుడు అంగదుని మీదను ఎక్కి. 

వచ్చుచున్నారు. 

లక్ష్రణుడు : (సంతోషముతో) రామా! నీవు థీ ఘకాలములోనే సీశాదేవిని గూడి 

అయోధ్యకు వెళ్లగలవు, ఆ కాశవముందును, భూమియందును నాకు మంచి శకున 

ములు కనబడుచున్నవి. మన ఇవ్వాకుల నతు|త మైన విశాఖ నిర్మలముగా 

(ప్రకాశించుచున్నది. రాక్షసుల నత[త్రమైన మూల ధూమశేతు స్పర్శవలన కాంతి 
విహినమైయున్నది. వీని నన్నింటిని గుర్తించి ఆనందింపదగిన సమయ మిది. మనకు 

జయము కలుగుటలో సందేహాములేదు. 

సైన్య మంతయు ఉత్సాహ సంపన్న మై యుండినది. నఖములు, దంతములే 

వానరుల ఆయుధములు. సైన్యము భూమినంతయు ఆ|కమించి నడచుచున్నంది, 

నదులను పర్వతములను అడవులను చాటుకొనుచు (పయాణము సాగించినారు. 

హాయిగా ఆడుకొనుచు, పొడుకొనుచు, ఎగురుచు, అఅచుచు, రా|తియనక, పగ లనక 

నడచుచున్నారు. నదులలో స్నానములు చేయుచు, దారిలో చెట్టయందలి ఫలములను 
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తినుచు, తేనె (తాగుచు, ఉత్సాహముగా [పయాణము చేసి సహ్యాపర్వతము, మలయ 

పర్వతము సమీపించినారు. ! 

స్నాత్వా పీత్వోదకా న్యత్ర జలే క్రీడంతి వానరాః 

ఆన్యోన్యం ఫ్లావయంతి స్మ శైల మారుహ్యా వానరాః, 4.89 

ఫలా న్యమృతగంధని మూలాని కుసుమాని చ 

బుభుజు ర్వానరా స్తత్ర పాదపానాం మదోత్క_టా:. 4.90 

(ద్రోణమాత్ర ప్రమాణాని లంబమానాని వానరాః 

యయుః పిబంతో హృష్టా స్తే మధూని మధుపింగళాః 4.91 

ఇట్లు [పయాణము చేసి మహేం|[దవర్వతము చేరినారు. (శ్రీ రాముడు లత్మణ 

స్నుగీవ సహితుడై పర్వతశిఖర మారోహించి సముదమును కని, పర్వతముె నుండి 

దిగి, అందరును సాగరతీరమునకు వచ్చినారు. 

అవరుహ్య జగామాశు వేలావన మను త్తమమ్ 

రామో రమయతాం శ్రేష్ట స్ససుగ్రీవ స్పలక్ష్మణ:ః 4.98 

వానర సైన్యమును సముదతీరమున విడియించుట 

రాయుడు = స్నుగీవా | మనము: సము[దతీరము చేరినాము. దీనికి ఆవలిగట్టు కాన 

వచ్చుటయే లేదు! 

అతః పరమతీరోఒయం సాగర స్పరితాం పతిః 4.101 

ఎద్దియేని ఉపాయ మాలోచించి ఈ సముద్రమును దాటవలయును. సైన్య 

మును ఇక్కడనే విడియించి, ఆవలి తీరమునకు చేర్చుమాట పిదప. ఆలోచింతము. 

ఇప్పుడు సేనలను విడియింపుము. ఎవ్వడుగాని తన సేనను వదలి ఎక్కుడికిని పోరాదు. 

శూరులె న వానరులు నాలుగు పక్కల తిరుగుచు శతువు లెవరై న దాగియున్నారా 

అని కని పెట్టుచు మెలకువతో మలగవలయును. 

స్వాం స్వాం సేనాం సముత్స్భజ్య మా చ కళ్ళి త్కుతో (వజేత్ 

గచ్చంతు వానరా శూరా జేయం ఛన్నం భయం చ నః. 

సుగీవుడు వానరనై న్యమును సము|ద్రతీరమున విడియించినాడు. సై న్యము 
విడియుటలో పుట్టిన ధ్వని సము[దధ్వనిని అణచివై చినది. సముద్రమును చూచి' దినిని, 

చాటగలమూాి” అని వానరులకు దిగులుపుట్టినది. 
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సము[దమునందలి నురుగును చూడ్డగా సమ్ముదము నవ్వుచున్నట్టు కనిపించినది. 

అలలు ఎగురుచుండుట చూడగా సము[దము నాట్యము చేయుచున్నట్టు తోచినది. 

ఎన్నో చం[దబింబములు సము[ద్రములో |ప్రతిఫలించుచు కనబడుచున్నవి. సము దమున: 

మొసళ్ళు, సర్పములు, మొదలగు [కూరజంతువు అన్నో యున్నవి. అందలి సర్పముల 

ఫణములయందు మణులు ధగధగ వెలుగుచుండినవి. సము దములొపల పర్వతములు 

మునిగియుండినవి. సర్వము జలమయముగా నున్నది. సమ్ముదమునకు అవలితీరమే 

ఉన్నట్టులేదు. దానిని దాటుటకు దారి కనిపించలేదు. సము[దము అగాధముగా 

నున్నది. ఇట్ట సము|దమును చూచి వానరులు దిగులొందినారు. 

సము[దమునకు ఆకాశమునకు భేదము కానరాలేదు. ఒక దానివలె ఒకటి యున్నది. 

సాగరం చాంబర్భపఖ్య మంబరం సొగరో సమమ్ " 

సాగరం చాంబరం చేతి నిర్వి శేష మద్భశ్యత. 4.119. 

సము[దజలము 'ఆకాళమువలె నున్నది. సము[దములోని రత్నములు ఆకాశము 

నందలి నక[తములవలె నున్నవి. అలలు మేఘములవలె నున్నవి. అలల శబ్దము "మేఘముల: 

శబ్బ్దమువలె వినిపించినది. అలలు _వెకి లేచి గర్జించుట చూడగా సముద్రము కోపించి ఏమో 

మాట లాడుచున్నట్టు అనిపించినది. ఇట్టి సము[దమును చూచి వానరులు భయసం[భ 

మములకు లోనె నారు. 

సేనాధి పతియెన నీలుడు యుద్దనీతి శా స్రానుసారము నై నై న్యమును విడియించినాడు. 

[ఈ ఘట్టమున ఒకమాట. (శ్ర రాముని సహాయార్థము వానర నైన్యమును సృష్టిం చిన 

మవోనుభావుల | పజ్ఞ్మ కాని యాడదగి యున్న ది. వానరుల వఖములు, దంతములే వారి ఆయుధ 

ములు. చెట్లలోనుండు పండ్లు, కాయలే వారి ఆహోరము. దారి బాగుచేయ నవసరములేదు. 

రసాలు వేయనక్కరలేదు. వారిని కదలించుటకు వాహనము లఅక్కరలేదు. వారినిగూర్చి. 

ఎవ్వరికిని ఎట్టి కష్టమునులేదు. దేవుని దయవలన వానరసైన్యము దొరకబట్టి, [శ్రీరాముని 

యుద్ద [పయశ్నము సులభముగా సాగినది. లేకపోయినచో అడవిలో అవస్థపడుచుండిన ధన 

హీనుడై న (శ్రీరాముడు ఏమి చేయగలడు ! ఇప్పటి మన శై సైన్యములను కదలించుటకు -రమ్తాల 

శాఖలు, ఆహార శాఖలు, ఆయుధ శాఖలు ఎన్నో కావలయును.. వ్యయమునకు మితియే 

లేదు. శీరామునికి. అట్టి ఇబ్బందు లేవియు లేక గొప్పసైన్యము లభించినది. ] 

శ్రీరాముని శోకము 

సైన్య. మంతయు - సమ్ముదతీరమున చేరినది. శ్రీరాముని మనస్సు సీళాలేవివకి 

మరలినది. రామునికి శోకము కలిగినది, మన్యథభపీడితు డై. డణాడు. 
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వాముడు : -లక్రణా+ కాలము గడచినచో శోకము తగ్గిపోవు నని చెప్పుదురు. నాకు 
మా(తము సీతను చూడజాలనందున కాలము గడచుకొలది శోకము వృద్ది 

యగుచున్న చేగాని తగ్గుటలేదు. సీత దూరచదేశమున ఉన్న దనిగాని, రాకనుడు 

సీతను అపహారించినా డనిగాని అంత దుఃఖపడను. సీత యౌవనము గడచిపోవు 

చున్న దని మాతము విచారపడుచున్నాను. 

న మే దుఃఖం (పియా దూరే న మే దుఃఖం హృ తేతి వౌ 

ఏత దేవానుశోచామి వయోస్యా హ్యాతివ ర్రకే. ర్ంర్, 

వాయు దేవుడా ! నీవు నా [పియురాలి చెంత కరిగి ఆమెను స్పృశించి ఇక్కడికి 
వచ్చి నన్ను స్పృశింతువేని నేను నా [పియురాఠిని స్పృశించినళ్లు సంతోషించెదను. 
ఇక్కూడను, అక్కడను (ప్రకాశించు చందుడు మా చూపులకు. సమాగమము 
చేకూర్చగలడు. 

[ఇరువురును చం దుని చూచుట వలన వారి చూపులు చం దబింబమున కలిసికొనును | 

వాహి వాత యతః కాంతా తాం స్పృష్ట్వా మానుపి స్స సశ 

త్వయి మే గాత్రసంస్పర్శ శ్చం(దే దృష్టి నమా గమ, D8 

రాకసునిచెత చిక్కి “హానాథా' అని సీత పలికిన ఆ/క్రందనశబ్దము నా శరీర 
మును దహించివేయుచున్నది. రా|తి, పగలు అనక ఈ మదనాగ్ని నన్ను దహించు 

చున్నది. లక్షణా ! నేనీ సముదములో జొచ్చెదను. అప్పుడైనను ఈ అగ్ని చల్లా 

రునా! నేను, నా సీత ఈ భూమిమీదనే ఉన్నాముగదాయని నేనింకను |పాణముతో 

నున్నాను. రాక్షనుని వధించి నేను నీతను ఎన్నడు కలిసికొందునోగదా ! నేను నాథు 

డవై యుండియు నా సీత రాతసుల చేతులలో చిక్కి అనాథవలె ఎంత బాధపడు 

చున్నదో. పాపము! సీత దుఃఖముతోను ఉపవాసములతోను కృళశించిపోయియుండును, 

సీత నన్ను కొవుగిలించుకొని ఆనందజావ్వములను ఎన్నడు విడుచునోగదా ! 

ఇట్లు విలపించుచుండిన (శ్రీరాముని లకణుడు ఊరడించినాడు. ఇంతలో 

సూర్యాస్తమయ మెనది. రామలవ్మణులు సంథ్యను ఉపాసించి వి|శమించినారు. 

రావణ సభ (మంతులతో) 

పానుమంతుడు కావించిన కార నము తలచుకొని రావణాసురుడు సిగ్గు పడి, తల 

కొంచెము వంచుకొని, తన మంతులు కూడియుండిన సభలో మాటలాడుచున్నాడు. 
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రావణుడు : ఒక వానరమా[తుడు మన లంకలో |పవేశించి సీతను చూచినాడు. మన 

వారి నెందరనో వధిచినాడు. పట్టణమును తగులబెట్టినాడు. ఇప్పుడు మన 

క ర్తవ్యమునుగూర్చి ఆలోచింపవలసిన నమయము వచ్చినది. 

విజయమునకు మంతనమే మూల మని వెద్దలు చెప్పియున్నారు. కావున మీరం 

దరు చక్కగా ఆలోచించి మన శేది హితవో నిర్ణయింపుడు. 

లోకమున పురుషులు ఉత్తములు, మధ్యములు, అధములు అని మూడు తర 
గతు లున్నారు. స్నేహితులతోను, మం|తులతోను, హితులతోను ఆలోచించి గుణ 

దోషములు నిర్ణయించుకొని కార్యము [పారంభము చేసి దై వముమీద భారము వేయు 
వాడు ఉత్తముడు. ఎవ్వరితోను ఆలోచింపక కేవల _దెవముమీద భారము మోపి పనులు 
(పారంభించువాడు మధ్యముడు. రెంటిని లెక్కచేయక కార్యమును |పారంభించి 
దానిని తుదముట్ట నిర్వహింపక ఉపేవచేయువాడు అధముడు. 

పురుషులలో మూడు తరగతు లున్నళ్తు ఆలోచనలలోకూడ మూడు రకము 
లున్నవి. మం[తు లందరు ఐకమత్యముతో ఉండి ఒక్కొ. మాటయే చెప్పుట ఉత్తమము, 

మొదట మొదట భిన్నా భి పాయము లుండినను పర్యవసానమున పకాభి పాయ 

మునకు వచ్చుట మధ్యమము. "మొదటినుండియు తుదవరకు భీిన్నాభీ వాయములు 

కలిగి ఎవరిమాటలో వా రుండుట అధమ ఆలోచన. 

మం|తులారా! మీరందరు చక్కగా ఆలోచించి నాకు హితము చెప్పుడు. 
రాముడు వానరై న్యములను వంట బెట్టుకొని మన లంక్నపెకి వచ్చుచున్నాడు. 

రాముడు సైన్యసమేతుడై తన (ప్రభావముచే సముదమును సై తము సులభముగా 
'దాటిరాగల డని స్పష్ట మగుచున్నది. 

తరిష్యతి చ సువ్య క్షం రాఘవ స్పాగరం సుఖమ్ 
తరసొ యు క్రరూ పేణ సానుజ స్పబలానుగః 6.17 

రాముడు తన పరా|క్రమముచే సము[దమును ఎండింప జేసినను చేయగలడు, 

లేక మరి యే విధమున నె నను దాటిరాగలడు. 

సముద్ర ముచ్చోషయతి వీర్యేణాన్య త్క_రోతి వా. 0.18. 

మనకు యుద్ధము తప్పునట్లు లేదు. మన పట్టణమునకు, మన సేనలకు, మనకు 
ఏది హితమో మీరు చక్కగా ఆలోచించి చెప్పుడు. 

మంతులు : మహాప్రభూ ! నీ కెందు కీ విషాదము. మన భలము సామాన్యమైనది కాదు. 

'తక్కువధికాదు. పాతాళమున నున్న భోగవతిని నీవు 
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జయించితివి. కుబేరుని జయించి అతని పుష్పక విమానమును తెచ్చియున్నావు. 

దానవేం[దుడైన మయుడు నీ పరాకమమును చూచి భీతి జెంది, నీ సఖ్యము 

కోరి తన పుతికను (మండోదరిని) నీ కిచ్చి పెండ్రి చేసినాడు. నీవు రసాతలము పె 

దండయాత్ర సలిపి నా గెంద్రులను జయిం చినావు. కాలకేయులను వశపరచుకొని 

వారివలన ఎన్నో మాయలు నేర్చియున్నావు. యమునినై తము ఓడించి 

యున్నావు. ఇంకను ఎందరనో వాతమార్శియున్నావు. వారికంటె రాముడు 

ఎకు ఫావవాడు కాడు, 

నీ వరకు వల? మన ఇం|దజిత్తు చాలును. ఇంగద్రుని బంధించి లంకకు తెచ్చిన 

ఇం| దజిత్తుకు ఈ వానరులను, రాముని వధించుట ఒక పెద్ద పనికాదు. 

ఎవ్వడో ఒక ముద వానరునివలన మనకు సంభవించిన ఆపదను మనస్సులో 

నుంచుకొనుట సరికాదు. నీవు రాముని తప్పక వధింపగలవు. 

రాజన్నాపదయుక్షేయ మాగతా ప్రాకృతా జ్ఞనాక్ 

హృది నైవ త్వయా కార్యా త్వం వధిష్యసి రాఘవమ్. 7.24 

(వవాన్తుడు = (సేనాపతి |పభూ ! దేవదానవగంధర్వులుకూడ యుద్దమున నీ యెదుట 

నిలువజాలరు గదా! ఈ వానరులు నిలువగలరా ! హనుమంతుడు వచ్చినప్పుడు 

పమరుపాటుగానుండి మనము మోనపోయితిమి. లేకున్న, నేను జీవించి 

యుండగా ఆ వానరుడు [పాణముతో బయటపవపడియుండడు. పొరపాటు జరిగి 

పోయినది. ఇప్పుడు మన పట్టణమును మెలకువతో రథితును. మనకు వానరుల 

వలన ఎట్టి భయముగాని ఉండబోదు, నీ యాజ్ఞ యగునేని ఈ లోకమున 

వానరు డనువాడు లేకుండునట్లు అందరను నాశనము చేయగలను. 

సుడ్ళుఖుశు : హనుమంతుడు మన |వభువును, అంతఃపురమును అవమానించినాడు. ఇది 

తమింపదగిన అపరాధముకాదు. నే నిప్పుజే పోయి వానరుల నందరను వధించి 

వత్తును. 

వ[జదంష్టుYశు : హనుమంతుడు ఒక నీచ వానరుడు. అతనితో పనియేమి ? రామలత్మణు 

లను, ను(గీవుని నేను వధించి వత్తును. వానర సేనను వాతమార్చోగలను. (ప్రభూ! 

మరొక్కమాట ! ఇష్టమెనచో వినుము. మన మొక ఉపాయముచే శ| తువును 

జయింపవచ్చును. మన రాతుసులు వేనకువేలుగా మనుష్యరూపములను ధరించి 

రామునియొద్దకు వెళ్ళి తొ|టుపొటులేక “మేము భరతుని పంపున వచ్చినాము. 

ఇంకను. సేనలను నడపించుకొని భరతుడు వెనుక వచ్చుచున్నాడు”, అని చెప్పి, 
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వానర సై న్యమున ప్రవేశించి సైన్యమును చంపుదము. దానితో రామలక్మ 

ణులు దిగులుపడి మరణింపగలరు. 

కుంభకర్ణుని కుమారుడైన నికుంభుడు గొప్ప వీరుడు గనుక ఈ మాటలకు 

కోపించి లోకరావణుడై_న (లోకములను భాధించువాడు) రావణునితో అనుచున్నాడు, 

అబ్రవీ త్పరమ క్రుద్ధో రావణం లోకరానణమ్. 8.19 

ణివంభుడు : [పభూ! ఈ మాటలతో వనియేమి! మీరందరు ఇందే యుండుడు. 

నే నొక్కడనే పోయి రామలకణులను, స్కుగీవుని హనుమంతుని, సమస్త 

వానర సైన్యమును వధించి రాగలను. 

వ(శ్రవాశుడు ౩ మీ "రెల్టరు నిశ్చింతగా నుండుడు. నేను పోయి వారి నందరను భకించి 
రాగలను, 

ఇంతలో, కొందరు రాతుసవీరులు ఆయుధములు 7 కొని వానరులను వధించు 

టకు బయలుదేరినారు. విఖీషణుడు వారిని వారించి కూర్చుండ బెట్టి రావణునితో 

అనుచున్నాడు, 

బిలీవణుడు : [ప్రభూ ! సామదాన భేద దండోపాయము లని నాలుగు ఉపాయము లున్నవి 

గదా! సామ చాన భేదములతో సనులు చక్కబడక పోవునేని ఆ.వె దండో 

పాయమును పప్రయోగించుట యుక్తము. ఇప్పుడు దండోపాయమునకు సను 

యము కాదు. మొదటి మాట, ఈ దండోపాయము అందరియెడ వని చేయ 

జాలదు. ఏమరుపాటుగా నుండువారిమీద, శత్రువుల చేతిలో చిక్కినవారి మిద 

_దె వానుకూల్యము లేనివారియందు [పయోగింతు మేని లాభించును. రాముడు 

అట్టివాడు కాడు, రాముడు అపమత్తుడు. మనలను జయించుటకు సంసిద్దుడె 

వచ్చియున్నాడు. రామునికి చై వబలముకూడ కలదు. వానుమంతుడు సము[ద 

మును అంఘించి మన నగరము. (పవేశించి ఇచ్చట ఎంత పని సాధించెనో ఆలో 

చింపుము. యుద్దమున రాముని జయించుట మనకు సాధ్యము'కాదు, 

రాక్షనులారా ! శతు బలమును విమర్శింపక యే త్వరపడి చులకనగా భాషిం 

చుట గొప్ప తప్పు. జనస్థానమున నుండిన మనవారిని రాముడు సంహరించిన కారణ 

మున మన ప్రభువు (పతీకారభావముతో రాముని భార్య నపవారించుట దోషము 
కాదని యందురా? అది సరిమైన మాట కాదు. జనస్థాన వధ విషయమున తప్పు మన 
వారిదేగాని రామునిది కాదు. రామున్నివైకి ఖరుడు యుద్దమునకు పోయినాడు. 
రాముడు తన్ను రతించుకొనుటకుగా |పతియుద్దము చెసి ఖరుడు మొదలై నవారిని 



ఏభీషణుడు రావణునికి హితము చెప్పుట 50% 

సంహరించినాడు. .|వతి [పాణియు తన (పాణమును శక్తికొలది రషించుకొనుట. 

సవాజమేకదా ! ఇంతకును, వఠ దచొరాభిమర్శ్భనము ఘోరదోవము. దానివలన. అపకీర్తి 

పాలగుటయేగాక మన అర్ధ [పాణములు భస్మమై పోవును. పాపముకూడ మనలను 

ఆవరిం'చును. 

ఆయశస్య మనాయుష్యం ఎందారాభిమర్శనమ్ 

అర్థక్షయకరం ఘోరం పాపస్య చ పునర్భవమ్. 9.15 

సీత కారణమున మనకు గొప్పు ఆపద సంభవింపగలదు. సీతను వదలుకొన్నచో 
వైరము తీరిపోవును. రామునితో విరోధము చెట్టుకొనుట కేమకరముశాదు, అట్టి 

ధశ్మాత్ముని భార్యను ఆయనకు సమర్పించుట మనకు మేలు. 

న నః కమం వీర్యవతా తేన ధర్యానువ ర్తినా 

వైరం నిరర్గకం కర్తుం దీయతా మస్య మెథిలీ.. 9.17 

రామునికి సీతను మనమై ఈయనిచో మన పట్టణము, మనము సర్వనాశనమెై 
పోగలము. (పభూ ! నిన్ను |పార్థించుచున్నాను. నా మాట వినుము. రామబాణములు 
మనల నందరను దహింపకమున్నే, సీతను రామునికి సమర్పింపుము. సుఖమును, ధర 
మును నళింపజేయు కోపమును పరిత్యజించి, మన కీర్తిని ఆనందమును వృద్ది తేయు 

ధర్మము నవలంబింపుము. నీవు [పసన్నుడవై మన మందరము భార్యాపు[తులతో చేమ 
"ముగా (బదికియుండునట్లు చూడుము. నా (పార్ధన నంగీకరించి సీతను రామునికి 

సమర్పింవుము. 

త్యజస్వ కోపం 'సుఖధర్మ నాశనమ్ 

భజస్వ ధర్మం రతి కీర్తి వర్గనమ్ 

ప్రసీద జీవేమ సపుటత బాంధవాః 

(ప్రదీయతాం దాశరథాయ మెథిలీ. 9.283 

"విభీషణుని మాటలు విని రావణుడు సభచాలించి అంతఃపురము [వవేశించినాడు. 

(రావణుని ఉపోర్టాత మంతయు వ్యర్థ మైనట్లు కనిపించుచున్నది. మం|తాంగము 
అధమ పద్ధతిలో పడినది. నలుగురు నాలుగు విధములుగా మాట్టాడినారు. రావణుడు సభ 
చాలించి లేచిపోవక వమిచేయగలడు [| 

విభీషణుడు రావణునికి హితము చెప్పుట 
విభీషణుడు తన (ప్రయత్నమును వీడలేదు. మరునాడు |పొద్దుననే రావణుని 

భవనమునకు. పోయినాడు..రావణుడు కొలువుకూటమున సింహాసనగతు డై తైయున్నాడు. 

అచ్చట కొందరు మం[తులు తప్ప మ రెవ్వరున' న. | ™ 
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ఎిలీవజుడు : (నమస్కరించి) అన్నా! సీత మన నగరమునకు వచ్చిననాటినుండియు 

 అశుభశకునములే శానబడుచున్నవి. గృహము లందును, వేదాధ్యయనము 

చేయు [ప్రదేశము లందును సర్పములు తిరుగుచున్నవి. వావిస్సులకు చీమలు 

పట్టుచున్నవి. ఏనుగులు, గుజ్జములు మేత తినక దినముగా నున్నవి. కాకులు 

గుంపులుగూడి ఘోరముగా అరుచుచున్నవి. (గద్దలు గ.ంపులుకట్టి [పతిగ్భహాము 

మీదను (వాలుచున్నవి. నక్కలు. కుక్కలు నగరచద్వారముల చెంత బేరి పిడుగు 

వంటి శబ్దములను చేయుచున్నవి ఇట్టివి లెక్కలేనన్ని అపశకునములు కనబడు 

చున్నవి. వీనికి (పాయళ్చిత్తముగా సీతను రామునికి సమర్పించుట మనకు మేలు. 

త దేవం ప్రస్తుతే కార్యే (ప్రాయశ్చిత్త మిదం తమమ్ 

రోచకే యది వై దేహీ రాఘవాయ (పదీయతామ్, 10.22 

అన్నా! ఈ అపళకునముల విషయము ఊరిలోని (స్త్రీపురుషుల కందరకును 

తెలిసియున్న ది. అంతఃపురజనమునకుకూడ తెలియును, నీ మంతులు నీకు భయపడి 

వీనినిగూర్చి నీతో చెప్పుటలేదు. నాకు శెలిసిన విషయములను నీకు నివేదింపవలనిన 

బాధ్యత నాకు కలదు గనుక మనవి చేయుచున్నాను. దీనిని ఒక తపుగా భావింపకుము. 

నేను చెప్పిన మాటలనుగూర్చి నీవు చక్కగా ఆల్ చింపుము, నీకు ప న్యాయ 

మని-తోచునో అట్లు చేయుము. 

శావజే చాస్య మంత్రస్య నివృతా. స్పర్వ మంత్రిణః 

అవశ్యం చ మయా వాచ్యం యద్హృష్టమసి వా(కుతమ్. 10.25 

సం(ప్రధార్య యథా న్యాయం త దృవాన్ కర్తు మర్హసి 10.26 

విభీషణుని మాటలు రావణునికి రుచింస అదు. 

రావణుడు : (కోపముతో) విథీషణా ! ఎందు కీ శుష్కు[వలావములు ! రాముడు ఇం[ద 

సహితుడై వచ్చినను నా యెదుట ఆగగలడా ! నా చేజిక్కిన సీతను 7 కొని 
పోగలడా ! రామునికి భయపడి సీత నిత్తునా ! నా కెవ్వరివలనగాని ఎట్టి భయ 
మునులేదు. నీవు సెలవు తీసికొనవచ్చును. 

పాపము! విభీషణుడు చేయున దేమియు లేక అక్కడనుండి వెళ్ళిపోయినోడు. 
ఆ దినము అట్టు గడచిపోయినది. 
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రావణుడు దినదిన మునకు కృశించిపోవుచున్నాడు. కాముమోపిాతు డగుటవల 

నను, తానుచేసిన పాపకార్య ఫలముగాను, స్నేహితుల అనాదరణవలనను రావణుడు 

శణించుచున్నాడు. 

స బభూవ కృళో రాజా మైథిలీకామమోహితః 

ఆసమ్మానాచ్చ సుహృదాం పాపః పాపేన కర్మణా. ill 

[ రావణుని పాపమూ: అప్పుడే పంటకు వచ్చుచున్నది. మనన్సు _స్పిమితముగాలేదు. 

స్నేహితులు, బంధువులు దూర మగుచున్నారు. శరీరము కృశించినది. తెలివిశటలు ఆడుగంటు 

చున్న వీ. | 

రావణుని కన్నులయెదుట యుద్దము తాండవిచుచున్నది. మంతులతోను 

[పజలతొను నం(పతించవలనిన కాలము సం[పాప్త మైనదని రావణుడు శెలిసికొని 

రథము నారోహించి సపరివారముగా నభామండిరమున కరిగినాడు. 

రథమునం దుండిన రావణునికి రాతను లందరు చేతులు జోడించి నమస్కరించి. 

నారు. రావణుడు సభామందిరమున |పవేశించి సింవోననము నలంకరించి దూతలతో 

అనుచున్నాడు. 

రావణుడు : ఇప్పుడు మన కొక గొప్పవని కలిగినది. మీరు నగరములోనికి వెళ్ళి రాక్షసుల 
నందరను శీ[ఘముగా పిలుచుకొనిరావలయును. 

దూతలు ఇంటింటికి వెళ్ళి ఇండ్లలో నుండువారిని, ఉద్యానవనములందు వివా 

రీంచుచుండిన వారిని, ఎక్క.డెక్కుడనో ఉండినవారి నందరను పిలిచినారు. 

రాక్షసులు సభామందిరమునకు వచ్చుచున్నారు. కొందరు రథములలో, కొందరు ' 

గుణ్ణములమీద, కొందరు పనుగులమీద, మరికొందరు కాలినడకన ఈ విధముగా అందరు" 

మందిరము చేరినారు. వారివారి వాహనములన్తు బయట నిలిపి సభామందిరమున [ప్రవే 

శించినారు. అందరు రావణునికి నమస్కరించి, కొందరు సువర్ణాసనము అయందును, 

కొందరు దర్భాననములమీదను, మరికొందరు నేల మీదను వారివారి యోగ్యతకు తగి 

నట్లు అందరు ఆసీను ౨ నారు. 

విభీషణుడుకూడ నభకు వచ్చినాడు. రావణుడు విఖీషణునికి స్వాగతము చెప్పి 

కాంచనాసనమున కూర్చుండ నియమించినాడు. సభామందిరము |పజలతో నిండియున్నది. 

(పజ అందరు తమ చూపులను రావణుని ముఖమునందు నిలిపి నిశ్శబ్దముగా కూర్చుండి 

యున్నారు. 



510 యు ద్ధకాండము 

న చు[కుశు ర్నానృతమాహ కశ్చి 

త్పభాసదో నైవ జజల్పు రుచ్చైః 

సంసిదారా స్పర్య ఏవో[గవీరా 

భర్తు శ్వ దచ్చేళ భృాననం శే. 1181 
సభలో కార్యకమము [పారంభము కాబోవుచున్నది, సేనావతియెన [వవాస్తుని 

రావణుడు వాచ్చరించుచున్నాడు, 

రావణుడు : సేనాపతీ ! నగరమునకు ఎప్పటికన్న _ నెక్కువగా రతణపర్వాటులను 

చేయుట అవసరము. దిటవుగల వీరులను ఆ వనికి నియమింపుము. 

[పవాస్తుడు మేటి వీరులను మందిరము లోపలను, బయటను కావలి చెట్టినాడు. 
నగరరతణకు సైన్యమును నియమించి, కావలసిన వర్పాటులను చేసివచ్చి, ఆ సంగతి 

రావణునితో చెప్పుచున్నాడు. 

(పవొన్తుడు : (ప్రభూ! నగర రతణకును, నభామందిర రకణకును కావలసిన ఏర్పాటులను 

కావించితిని. దిగులు లేక కార్య|కమమును జరుపుకొనవచ్చును. 

నిహితం బహి రంతశ్చ బలం బలవత స్తవ 

కురుష్వావిమనాః క్షిప్రం యదధిపేత మస్తి తే. 12.5 

[రావణుని దిగులు [పవాస్తునికి తెలియును. మనముకూడ ఊహింపవచ్చును” 

రావణుడు సభను [పారంభించి మాటలాడుచున్నాడు. 

రౌవణుడు : మంతులారా ! [సజలారా ! ధర్మార్థ కామములకు సంబంధిం చిన కష్టములు. 

సంభవించినప్పుడు [పియా [పియములను, సుఖదుఃఖములను, లాభాలాభములను, 

హితాహితములను, విమర్శించి తెలిసికొనుటకు మీ రందరు సమర్ధులు. మీతో 
మంతనములు జరిపి (పారంభించిన కార్యము లన్నియు నేటివరకు జయ పద 
ములుగనే ఉన్నవి. ఈ నాటి సమన్యనుగూర్చి నే నింతకుపూర్వమే కొంత చెప్పి 
యున్నాను. అప్పటిలో కుంభకర్ణుడు ని|దించుచుండినందున, అతనితో సంప 
తించుటకు ఏలు లేకపోయినది. ఈ నాడు కుంభకర్ణుడు సై తము వచ్చియున్నాడు. 

నేను సీతను దండకారణ్యమునుండి తెచ్చిన సంగతి మీకు శెలిసియే యున్నది. 
సీతవంటి రూపలావణ్యవతి ముల్లోకములందును లేదు. సీతవై నా మనస్సు గాఢవ గా 
నెలకొనియున్నది. కాని ఆమె అ్బాటివరకు నా వళము కాలేదు. నేను వుగగస: లో 
నున్నాను. సీత తన భ_ర్తక్షై ఎదురుచూచుచు ఒక సంవత్సరము గడు వీయు మని నన్ను 

ప్రాన్టించినది. 
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[గడువును సీతాచేవి కోరలేదు. ఒక సంవత్సరము లోపల 'సీతాచేవిని వంచగల మని 
ఆశపడి రావణుడే స్వయముగా గడువు పెట్టినాడు. తన (వజలతో చెప్పుటలో బెట్టునరి! 

అబద్ధ మాడుచున్నాడు. అంతచేసిన రావణునికి ఈ అబద్ధము ఒక లెక్కలోనిది కాదు. | 

సా 'తు సంవత్సరం కాలం మా మయాచత భామినీ 
ప్రతీక్షమాణా భర్తారం రామ మాయతలోచనా. 12.18 

ఆమె (పార్థన నే నంగీకరించితిని. 

నేను మదన బాధను భరింపజాలక అలసి యున్నాను. అతోభ్యమైన సము[ధ 

మును రామలక్మణులు గాని, "వానర నేనలు గాని దాటజాల రని తోచుచున్నది. 

అయినను ఒక గ్రా వానరమాతుడు సనము[దమును లంఘించి ఇచ్చటికి వచ్చి గొప్ప 

యుద్దము చేసిపోయిన సంగతిని మనము మరవరాదు. కార్యగతులను తెలిసికొనుట 

సులభముశాదు. కావున మీరు చక్కగా ఆలోచించి కర్త వ్యమును వినిపింపుడు. 

అథవా కపినై కేన కృతం నః కదనం మహత్ 
దుర్ణయాః కార్యగత యో [బూత యస్య యథామతిః. 12.21 

మీ సహాయముతో నేను చేవానురులను జయించి యున్నాను. మనువ్య 
మా|తునివలన నా కేమియు భయములేదు. అయినను, మీ రందరు విషయమును సమ్మగ 

ముగా విమర్శించి మీ అభి|పాయములను తెలియ జేయుడు. 

రామలత్ముణులు ను|గీవనహితులె , వానర సైన్యమును వెంటబెట్టుకొని వచ్చి 
సము |దతీరమున విడిసియున్నారు. కావున మనము దినినిగూర్చి (శ్రద్దగా అలోచింప 

వలసిన తరుణము వచ్చినది. సీతను వదలుకొనక, రామలవ్మణులను వధించి మనము 

సుఖముగా నుండగల మార్గమును మీరు అన్వేషించి ని వేదింపుడు. 

ఆదేయా చ యథా సీతా వధ్యా దశరఢాత్మజౌ 

భవద్భి రం|త్ర్యతాం మంత్ర స్సునీతంచాభిదీయతామ్. 12.25 

ఎటు చూచినను, రామలత్ముణులు సము[దమును దాటజాలరు. మనకు జయము 

తప్పక కలుగును. 

[రావణుని మనస్సు స్తిమితముగాలేదు. అటు కొంత, ఇటు కొంత మాట్లాడు 
చున్నాడు. మొత్తమునకు, హనుమంతుడు చేసిన పని రావణుని మొదలుకొని (పతి రాతనుని . 

వాదయములోను మెదలుచునే యున్నది. రాతసులకు ఖీతిగొల్చి వానుమంతుడు సగము 

యుద్ధమును గెలిచినాడు. ] 

థంభతడ్దడు : (కోపముతో) రాజూ! నీ వీ ఆలోచన, ముందే చేసియుండవలనినది. నీవు 
ఎవ్వరితోను ఆలోచింపకయే సీతను బలాత్కారముగా తెచ్చితివి. 'మొదటనే 
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ఆలోచించి యుందువేని, వెనుక ఈ పరితాపము ఉండియుండదు. ముందు చేయ 

వలసిన పనిని వెనుక, వెనుక చేయవలసిన పనిని ముందు, ఎవ్వడు చేయునో అతడు 

మంచిచెడ్డలు తెలిసినవాడు కాడు. 

యః పళ్చా త్పూర్వకార్యాణి కురుతే బుద్ధిమోహితః 

పూర్వం చోత్తర కార్యాణి న స వేద నయానయో, 12.82 

మాతో ఎవ్వరితోగాని అలోచింపక యే ఇంతపనిచేసి గొంత్పుపెకి తెచ్చుకొంటివి, 

రాముడు ని న్నింకను చంపకయుండు టంతయు మా అదృష్టమేకాని మశేమియు కాదు. 

త్యయేదం మహదారబ్దం కార్య మ (పతిచింతితమ్ 

దిషా త్వాం నావదీ (ద్రామో విషమి[శ మివాఒమీషమ్, 12.84 
రు 

అయినను దిగులు నొందకుము. నేను శతువును వధించి నీకు సంతోషము కలి 

గింతును. నేను రామలవ్మణులను వధించి వారి రక్తమును పానము చేయుదును. 

వానరులను భతింతును. నీవు నిర్విచారముగా నుండుము. నేను రాముని వధించిన 

పిదప సీత నీకు వశము కాగలదు. 

ఈ నిష్టుర వాక్యములను విని రావణుడు ఆ(గహించినాడు. రావణుని కోపమును 

మహాపార్ము్యుడు గమనించి రావణునికి ఊరటగా పలుకుచున్నాడు. 

మవోపొద్భుడు : |పభూ ! ఒక్క మనవి. |కూరమృగములతోను, సర్పములతోను నిండి 

యున్న అరణ్యములోనికి తనెకొరకు పోయి, కష్టపడి ౪ 'తెనెను తెచ్చుకొని 

నానిని (తాగక యుండు వాడు మూథుడు. 

యః ఖల్వపి వన (పొప్య మృగవ్యాళ సమాకులమ్ 

న పిపి న్మధు సం[పాప్తం స నరో బాలిళో భవేత్. 18-2 

నీవు అందరకును ఈశ్వరుడవు, నీకు [పభు వెవ్వడునులేడు. సీత నీకు వశ మగుట 

'యేమిమాట 1! నీవు బలాత్కరించిన సరిపోవును. ఆపిదప రాగల ఆపదలనుగూర్చి 

అటు వెనుక ఆలోచింపవచ్చును. సీతను రామునికి సమర్పింపుమని కొందరు బలహీనులు 

చెప్పు మాటలను పాటింప పనిలేదు. సామదాన భేదోపాయములను అతి[కమించి దండో 

పాయమును [పయోగించుటయి ఉచితము. 

రావణుడు : మహోవార్ము ఏడా |! నాలో ఒక రహస్యము చాగియున్నది. చాలకాలము 

నాటిమాట, పుంజికస్థల యను అప్సరస [బహ్మాయొద్దకు పోవుచుండగా నేను 

చూచి దారిలో బలాత్కరించితిని, ఈ సంగతి (బహ్మ దెవుడు [గ్రహించి నన్ను 



రావణుని కొలువకూటములో మవిసభ సస. 

శపించి “ఇకపై నీవు పరస్త్రీని బలాత్కరింతు వేని నీ తల నూరుపరియ లగును. 
ఇందుకు సందేవాములేదు” అని చెప్పినాడు. 

ఆద్య ప్రభృతి యా మన్యాం బలా న్నారీం గమిష్యసి 

తదా తే శతధా మూర్దా ఫలిష్యతి న సంశయః. 18.14 

ఈ శాపభయముచేతనే నీవు చెప్పినట్లు చేయజాలకున్నా ను. నా పరా[కమమును 

గూర్చి రామునికి 'ఆలిసినట్టులేదు. కావుననే మన-పె కి వచ్చుచున్నాడు. రానిమ్ము, నను 

రాముని తప్పక వధింతును. 

ఎలీషణుడు : [పభూ ! సీత వంచఫణముల మవహోవిషసర్పము. మన కెంతమా[తము వలదు. 

వృతో హి బాహ్వ నరథోగరాశి 
శ్చిన్తావిష స్పుస్మిత తీక్ల దంష్ట్ర 

సంచాంగుళీ పంచ శిరోతికాయ 

స్పీతామహోహి _స్పవ కేన రాజకా 14.2 

వానర నై న్యములు లంకకు రాకమున్నే సీతాదేవిని రామునికి సమర్వ్పింఫుము. 
రామబాణములు సమస్త రాతనులను బలిగొనకఫూర్వమే సీశాదేవిని రామునికి 
సమర్పింపుము. 

(పవాస్తుడా ! (ప్రాణాంతకమైన రామబాణము నీదేహము నింకను ఖేదింపనంధున 
నీ నోటికి వచ్చినట్లు పలుకుచుంటివి. కుంభకర్లుడుగాని, ఇందజిత్తుగాని, మన రాజుగాసీ, 

మ రెవ్వరుగాని యుద్దమున రామునియెదుట నిలువజూలరు. నీవు పాతాళమున చాగి 

నను, యముని ఒడిలో కూర్చుండినను మరియెచ్చటికి వెళ్లినను రామజాణము నిన్ను 
తరుముకొని వచ్చి వధింపగలదు. 

(వవాన్ముడు : విఖీషణా ! నీ మాటలు చాలింపుము. మనకు దేవతలవలనగ్గాని, దానవుల 

వలనగాని, మశెవ్వరి వలనగాని భయములేదు. ఒకరాజవ్వుతు.డైన రాముడు 
మనల నేమిచేయగలడుః! 

విభీనణుడు : |వపవాస్తుణా! రాముడు ధర్మపధానుడు, కావున రాముని జయించుట 

అసాధ్యము. మీ రందరు మన రాజునకు మితరూవమున నున్న శ|తువులు, 

రామవై ర మను సహసఫణముల సర్వము మన రాజును చుట్టుకొ"నియున్న ది. 

మీరు నిజముగా రాజుహితమును కోరువారైనచో ఆ సర్పమును పారదోలి 

రాజును విముకుని చేయుడు. రాజు దుర్మార్గనున చరించునప్పుడు అతని తల 

పట్టుకొని లాగి మొనను సన్మార్గమునకు మరలించువారే నిజమైన మి(తులు. 



§్రీ14 యుద్దకొండము 

యావది కేశ గ్రహణం సుహృద్బి 
థి 

స్పమేత్య సర్వైః పరిపూర్ణ కా మైః 

నిగృహ్యా రాజా పరిరక్షీత వ్యో 

భూతె ర్యథా భీమదబలె రృహీత 8, 14.19 
ర చ= 0 

నేను సందర్భము లన్నింటిని గమనించి చక్కగా ఆలోచించి నా అభ్మిపాయ 

మును చెప్పుచున్నాను. సీతాదేవిని రామునికి సమర్పించుట మంచిది. ఈ కార్యము 

లంకకు, మన |పభువునకు, మనకును కేమము చేకూర్చును. బలాబలములను గురుతించి 

విమర్శించి రాజునకు హితకరమైన యోచన చెప్పువారే సరియైన మం|తులు, 

ఇం(దజిత్తు : చిన్నాయనా ! నీ కేదో విపరీతమైన భయము వట్టుకొన్నది. నీ యట్టి పిరికి 

పంద మన కులములో కనిపింపలేదు. మన వంశమున లేని మాట నీ నోట 

వచ్చినది. నీ పనికిమాలిన మాటలను చాలింపుము. మనవారిలో ఏ సామాన్య 

రాకునుడ్రైనను రామలవ్మణులను వధింపగలడు. నీవు భయవడుట యేగాక, 

అందరను అనవసరముగా భయ పెట్టుచున్నావు. నేను ఇం|దుని జయించిన వాడను. 

మనుష్యమాతు లైన రామలవ్మణులు నా యెదుట నిలువగలరా, 

బిఖీనణుడు : ఓరీ ఇం|దజిత్తు ! నీవు పసీవాడవు. నీ బుద్ది పక్యముకాలేదు. నీవు మం[ తాం 

గమునకు పనికిఠావు. నీవు నోటికి వచ్చినట్లు | పేలుచున్నావు. నీవు నీ తం|డికి 

పరమశ|తువుగా నున్నావు. కావున నీవు వధ్యుడవు. నీవేకాదు; కండకావ 

రముతో మదించియున్న నిన్ను ఆలోచన సభలోనికి రానిచ్చినవాడు కూడ 

వధ్యుడు. 

త్వమేవ వధ్యశ్చ సుదుర్మతిశ్చ 

స చాపి వధ్యో య ఇహానయ త్వ్యామ్ 

బాలం దృఢం సాహసికం చ యోఒద్య 

ప్రావేశయ న్మం(త్రకృతాం సమీపమ్. శర 111 

రామవాణ [ప్రభావము నీకు తెలియదు. రామబాణములను నహోంపగలవా 

'జెవ్వడును లేడు. 

రాజా !-నా మాట వినుము. ఆభరణములతోను, 'మేలెన వ్య స్త్రములతోను 

రత్నములతోను సీతాదేవిని రామునికి సమర్పించి మన మందరము దుఃఖము వీడి 
సుఖముగా నుండవచ్చును. 
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ధనాని రత్నాని విభూషణాని 

వాసాంసి దివ్యాని మణీంశ్చ చితాన్ 

సీతాం చ రామాయ నివేద్య దేవీం 

వసేమ రాజ స్నిహ వీత శోకొ:. 15.14 

రావణుడు : (పరుషముగా) విఖీషణా ! తెలిసిన శ్యతువుతొ గాని, [కూర మగు విషసర్ప 

ముతోగాని నివసింపవచ్చును. కాని, మ్నితు డను పేరు పెట్టుకొని శతు పత 

మును సేవించు వానితో మా(తము కలిసియుండ లేము. 

వసే తృహ సపత్నేన (క్రుద్దేవాశీవి షేణ వా 

నతు మి[త్రప్రవాదేన సంవసే చృతుసేవినా. 16.2 

లోకమున జ్ఞూతుల స్వభావము నాకు చక్క. తెలియును. తమవారికి 

దుఃఖము కలిగినప్పుడు జాతులు సంతోషింతురు. ౫ గే పసిద్ది కెక్కినవానిని 
ఖా 0 

గాని, పండితునిగాని అవమానింతురు. శారు తిరస్కంంఆురు. బయటికి ఎంతో మంచి 

వారుగ కనబడుదురు. లోపల [దోహమునే తలెట్టుచుందురు. జ్ఞాతులు ఎల్లప్పుడును 

భయమునే కలిగించుచుందురు. 

జానామి శీలం జ్ఞాతీనాం సర్వలో కేషు రాక్షస 

హృష్యంతి వ్యసనే ష్వేతే జ్ఞాతీనాం జ్ఞాతయ స్సదా. 16.3 

(పధానం సాధనం వైద్యం ధర్మశీలం చ రాక్షస 

జ్ఞాతయో హ్యావమన్యం తే శూరం పరిభవంతి చ 16.4 

నిత్య మన్యోన్య సం హృషహ్హై వ్యసనే ష్యాతతాయినః 

పచ్చన్నహృదయా "ఖూరా జాతయసు భయావహోః 16.5 
జ (re +) 

పద్మవనమునందలి ఏనుగులు వానిని పట్టుకొనుటకు వచ్చిన పాశహస్తు లగు 

మనుష్యులను చూచి చెప్పిన గీతమును వినుము. “మనకు అగ్గ్నీవలన భయములేదు, 

ఆయుధములవలన భయములేదు. కాని ఈ మనుష్యుల యొద్దనుండు నిర్ణయులు, 

స్వకార్యపరులును అగు మన జాతివారే (పనుగులే) మనకు భయముకలిగింతురు. మనలను 

పట్టుకొనుటకు ఉపాయనును మనుష్యులకు 'నేర్పుదురు. ఇందుకు సందేహము లేదు” 

నాగ్నిర్నాన్యాని శసా9ణీ ననః పాశా భయావహోః 

ఘూరా స్స్వార్గప్రయుక్వాస్తు జ్ఞాతయో నో భయావహోః 16.7 

ఉపాయ మేతే వత్ష్యంతి గ్రహణే నా|త్ర సంశయః 16.8 

విఖీషణా ! అన్నిభయములకంచు జ్ఞాతిభయము గొప్పది. గోవులయందు 

సంపద, |బావ్య్మాణులయందు దమము, (స్త్రీలయందు చాపల్యము సహజముగా ఉన్నట్టు 

జ్ఞాతులయందు భయము నవహాజము. 
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విద్యతే గోషు సంపన్నం విద్యతే (బ్రాహణే దమః 

విద్యతే స్త్రీషు చాపల్యం విద్యతే జ్ఞాతితో భయమ్. 16.9 

ఈ కారణముచేతనే, లోకు లందరిచే సత్కరింపబడుచు, అందరలో అధికుడనుగా 
నున్న నన్ను నీవవమానించుచున్నావు. తామరాకులో పడిన నీటి బిందువులు ఒక 

దానితో నొకటి చేరజాలనట్లు దుష్టునితో ఎంతకాలము నహవానము చేసినను న్నేవా 

'మేర్ప్చడదు. . పుష్పమునందలి మకరందమును [గోలి తుమ్మెద ఆ సంగతి విస్మరించి 

ఆ పుష్పమును వీడ్రి ఎట్టు పారిపోవునో అన్సై నీవంటి దుర్మార్గుడు ఇక్కడ సమస్త భోగ 

ములను అనుభవించి ఆ మాటను మరచిపోయి స్నేవామును విస్థరించును. 

శరత్కాల మేఘములు ఎంతో వర్ష మును |క్రుమ్మరించు వానివలె గర్జించి తుదకు 

ఒక్క_చుక్క నీటీనై నను కురిపింపక ఎట్టుండునో అశే దుషుడు ఎంతో న్నేవామును 
రాలా య ౧ ౬ 

అభినయించి కార్యనమయమున ఉవయోగపడకయుండును, 

విఫీషణా ! నీవు పలికిన పలుకులు మరొక్కని నోటినుండి వెల్వడియుండునేని, 

అతడు ఇప్పటికే చచ్చిపడియుండును. ఛీ! కులపాంసనా ! నీ విం దుండతగవు. వెళ్లుము 
ఆవలికి, 

అన్య "స్తేవం విధం [బూయా ద్వాక్య మేత న్నిశాచర 

అస్మిన్ ముహూర్తే నభవే. త్వాం తు ధి క్కులపాంసనమ్,. 16.18 

విఫీషణుడు సభను వీడుట 
ఈ పరుషవాక్కులు విని, విఖీమణుడు తన గదను గైకొని తనకు హితులె న 

నలుగురు రాతనసులనుగూడి, సభనుండి లేచి రావణునితో అనుచున్నాడు. 

ఎిలీవణుడు : రావణుడా ! నీవు నాకు అన్నవు, నా (పభుడవు. నన్ను తిట్టనను బాధలేదు. 

నీవు నాకు తం|డివంటి వాడవు. నీవు ధర్మమార్గమున నడచుటలేదు. నా హిత 

వాక్యములను పెడచెవిని బెట్టి, నన్ను నిండుకొలువులో దూషించితివి. నీకు కాల 
మాసన్న మెనది కావున నా మాటలను తోసిపుచ్చితివి. ఎల్లప్పుడును తియ్యని 

మాటలు చెప్పువారు సులభముగా దొరకుదురు. అ(పియమైన పాతవాక ము 

లను చెప్పువారు అరుదు. చెప్పినను వినుబారు అంతకంకు అరుదు, 

సులభాః పురుషా రాజన్ సతతం (ప్రియవాదినః 

అప్రియన్య తు పథ్యన్య వక్తా శ్రోతా చ దుర్ల్షభః, 16.20 

[ఈ మాట నిశ్యజీవితమున మన కందరకును పనికివచ్చునది. | 
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రామబాణాగ్నిలో నీవు దగ్గుడ వగుట చూడజాలక బాధపడుచున్నాను. నీవు 

నా అన్నవు కావున నీ మేలు కోరి ఇంతదూరము చెప్పితిని. నన్ను తమింపుము. నిన్ను, 

నీ నగరమును, నీ [పజలను జాగరూకుడ వై రషించుకొనుము. నేను వెళ్ళిపోవుచున్నాను. 
ఇకమీద నా వలని బాధలేక సుఖముగా నుండుము. నీకు మంగళ మగునుగాక |! 

తన్మర్ణయతు యచ్చో క్రం గురుత్వా ద్ధిత మిచ్చతా 

ఆత్మానం సర్వథా రక్ష పురీం చేమాం సరాొక్షసామ్. 16.24 

స్వస్తి తేస్తు గమిష్యామి సుఫీ భన మయా వినా. 16.25 

ఈ మాటలు చెప్పి విభీవణుడు తనకు హితు లగు నలుగురు రాజునులనుగూడి 

లివ్వున ఎగిరి రామలక్షుణు లున్న చోటికి వచ్చి ఆకాశమున నిలిచినాడు. వానరులు ఏరిని 

చూచినారు, 

విధీషణ శరణాగతి 

వానుమంతుడు మున్నగు వానరులతో సు[గీవుడు “ఈ రాక్షనులు మనల 

వధించుటశే వచ్చియుందురు” అని చెప్పినాడు. ఈ మాటతో వానరు లందరు వృతము 

అను, పర్యతశిఖరములను కొని రాతసులపికి బయలుదేరగా, ఈ సన్నాహామును 

విభీషణుడు చూచి సు|గీవాది వానరవీరులతో అనుచున్నాడు. 

విభీషణుడు : .వానరులారా ! నేను రావణుని తమ్ముడను. నా పేరు విభీషణుడు. సీతా 

దేవిని రావణుడు నిర్బంధించి రాజస స్త్రీలను కావలి సెట్టియున్నాడు. సీతాదేవిని 

రామునికి సమర్పింపు మని నేను ఎంతోదూరము చెప్పినాను. నా హిత వాక్యము 

లను పెడ చెవిని బెట్ట రావణుడు న న్నవమానించి పరుషముగా దూషించినాడు, 

చేను భార్యాపు[తులను విడిచిెట్టి (శ్రీరాముని శరణు కోరి వచ్చితిని, సర్వలోక 

శరణ్యుడైన (శ్రీరామునికి నా రాకను నివేదింపుడు. 

సోహం పరుషిత స్తేన దాసవ చ్చావమానితః 

త్యకాా పుత్రాంశ్చ దారాంశ్చ రాఘవం శరణం గతః, 17.14 

సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ మహాత్మనే 

నివేదయత మాం కీ(ప్రం విభీషణ ముపస్థితమ్. 17.15 

సుగీవుడు రాముని చెంత కరిగి విభీషణుని వృత్తాంతము చెప్పుచున్నాడు, 

నగీఖుడు : రామ|పభూ ! రావణుని తమ్ముడట-విఖీషణుడట-నలుగురు రావతసులను 

గూడి నీ శరణు కోరి వచ్చియున్నాడు. నీవు దీనినిగూర్చి చక్కగా యోచిం 
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పుము. రాక్షసులు కామరూపులు-ళూరులు-కపటోపాయములలో గడిదేరిన 

వారు. వారిని నమ్మరాదు. 

విఖిషణుడు రావణుని చారుడుగా నుండును. మనలను నమ్మించి నీకును నాకును 

మి[త భేదము కలిగింపగలడు. సమయము కనిపెట్టి మనలను చంపినను చంపగలడు. 

మి[తబలమును, ఆటవికబలమును, మూల్యము గొని యుద్ధము చేయువారిని చేర్చుకొన 

వచ్చును. కాని శతుబలమును మా[తము చెంతకు రానియగూడదు. 

మి(తాటవిబలం చైవ మౌలం భృత బలం తథా 

సర్వమేత దృలం [గాహ్యం వర్ణయిత్వా ద్విషద్బలమ్. 17.22 

ఈ విఖీషణుడు మన ళతువై న రావణునికి తమ్ముడు. శ|తుపక్షమునుండి వచ్చిన 

వాడు. వీనిని నమ్మనేకూడదు. ఇతడు మన నైన్యమున ప్రవేశించి సమయము చూచి, 

గుడ్డగూబ కాకులను చంపునట్లు, మనలను వధింప గలడు, 

ప్రవిష్ట శృతుసెన్యం హొ ప్రాజ్ఞ శతు రతర్కిత 8 

నిహన్యా దంతరం లబ్ద్వా ఉలూక ఇవ వాయసాన్, 17.26 

[గుడ్లగూబ కాకులను చంపుట చూచియే భారతయుద్ధమున అశ్వత్రాము రాతిపూట 

ఉపపాండవులను వధించినాడు. | 

ఈ విభీషణుని, ఈతని నలుగురు మంతులను వధించిపుచ్చుటయే యుక్తము. 

శ్రీరాముడు సు|గీవు నిమాటలు విని, తనను పరి వేష్టించియుండిన వానుమదాది 

వానర [పముఖులను చూచి వారితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : వింటిరిగచా ను|గీవుని పలుకులు ! ఈ విషయమున మీ అభి పొయ మేమి? 

వానడలు : రామ[పభూ ! నీకు తెలియని సంగతి ముల్లోకములలోను లేదు. మ్మావైగల 

వాత్సల్యముచే మమ్ములను గౌొరవించుట్యకై అడుగుచున్నావు. మేముకూడ 

నీమాట కాదనజాలక మాకు తోచిన అభి పాయములను విన్న వించెదము. 

అంగదుడు : విభీషణుడు శ|తుపక్షమునుండి వచ్చినవాడుగనుక, నమ్మదగినవాడుకాడు. 

ఇట్టివారు సమయమునకు వేచియుండి మనకు అపకారము చేయుదురు. 

విభీషణుని పరీకించి అతని గుణదోషములను తెలినీకొని, గుణములు ఎక్కు. 

వగా నుండునేని మన పకములోనికి [గహింపదగును. దోషూధికు డగునేని వదలి 

వేయుదము. 

కోరభుడు : విభీషణుని చెంతకు ఒక గూఢచారుని పంపి, సంగతి తెలిసికొనిన పిదప ఒక 

నిర్ణ యమునకు వచ్చుట మంచిది. 
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జాంబవంతుడు : రామ్మపభూ ! ఈ విభీషణుడు మన శతువైన రావణుని చెంతనుండి 

వచ్చినవాడు. ఇది అతడు రాదగిన చోటుగాని, నమయముగాని కాదు. కావున 

ఇతని విషయము ఎటుచూచినను సం దెహాస్పదమై యున్నది. 

మైందుడు : ఒక చారుడుపోయి విఖీషణునితో మృదువుగా సంభాషించి రావణుని సంగతిని 

అడిగి, దానికి విభీషణుడు చెప్పు (ప్రత్యుత్తరమును విని విమర్శించి విభీషణుని 

మంచిచెడుగులను నిర్ణయించుకొని పది యుక్తమో దానిని చేయుట మంచిది. 

కొందరు వానర [పముఖులు వారివారికి తోచిన మాటలు చెప్పిన విమ్మట, 

సంస్కార సంపన్నుడును సచివోత్తముడును అగు హనుమంతుడు మధురముగాను, 

అర్థవంతముగాను మాటాడుచున్నాడు. 

హనుమంతుడు : రామ పభూ ! నీవు అందరకం కొను బుద్దిమంతుడవు. సమర్ధుడవు. వాక్య 

కోవిదుడవు. సంభాసించుటలో బృవాస్సతి సైతము నిన్ను మించలేడు. 

నేను నా తర్క కౌళలమును |ప్రదర్శించుటకుగాని, స్పర్ణచేగాని, అందరకం“కు 
అధికుడ నని యెంచిగాని మాటలాడుటలేదు. నాకు మాటలాడవలి నని కోరికయు లేదు. 
కాని రామ 'గౌరవముచె నాకు తోచిన అభి|పాయమును మనవి చేయుచున్నాను. 

న వాదా న్నాపి సంఘర్షా న్నాధిక్యా న్నాపి కామతః 

వక్ష్యామి వచనం రాజన్ యథార్థం రామ గౌరవాత్. 17.50 

విఫీషణుని గుణ దోషములను ముందు శెలిసికొని ఆ తరువాత అతని విషయము 

నిర్ణయించుకొనవలె నని చెప్పిన మాటలో దోషము కానవచ్చుచున్నది. విభీషణుని ఒక 

పనియందు [పవేశ పెట్టిన పిదపగాని అతని గుణదోషములు మనకు తెలియవు. అతడు 
గుణహినుడై నచో మన వక్షములోనికి చేర్చుకొనుట అపాయకరమెన పని. వోని కలిగిన 

పిదప చేయుట కేమున్నది ? కావున ఈ యభి|పాయము సరికాదు. 

చారుని పంపి విఖీవమణుని విషయము ెలిసికొనదగు నని కొంద రన్నారు. 
ఈ మాటయును దోషముతో కూడి యున్నది. ఎచ్చటనో దూరముగా నున్న వానికడకు 
గూఢచారులను పంపినచో ఉపయోగ ముండును గాని ఎదుట నిలబడియుండు వాని" 

యొద్దకు సంపుటలో ఏమి [పయోజనము ! 

“విభీషణుడు ఈ చోటునకు ఛావలసినవాడుశాడు. అతడు రాదగిన సమయము 

కూడ కాదు” అని కొంద రన్నారు. దానిని గురించి రెండు మాటలు చెప్పెదను. 

రావణుని దుష్ట స్వభావమును నీ పరాక్రమమును విభీషణుడు |గహించి 

చక గ్రాగె ఆలోచించుకొనియే. ఇక గాడికి వచ్చి యున్నాడు. అత డిప్పుడు వచ్చుట 



స్త్ప్లనె యుద్దకొండము 

యూ క్తముగనే ఉన్నది. గూఢచారులు పోయి రావణుని సంగతిని గురించి విభీషణుని 
(వశ్నించి దానికి అతడు. (ప్రత్యుతృరము చెప్పు తీరును బట్టి అతని గుణ దోషములను 

నిర్ణ యింపవచ్చు నని చెప్పిన మాటయును సరిరిమెనదికాదు. ఒక నియొద్దకు పోయి 

తటాలున ఒక మాట అడిగినప్పుడు అతనికి లేనిపోని సందేవాములు కలుగవచ్చును. 

మంచి ఉద్దేశము కలవాడుకూడ అట్టి (పశ్నలవలన విరోధి కావచ్చును. 

సృచ్చ్యమానో విశంకేత సహసా బుద్ధిమా న్వచః 

తత్ర మిత్రం (ప్రడుష్యేత మిధ్యాపృష్టం మథాగతమ్. 17.58 

అడిగినంత మా[తమున, మనస్సులో నున్న సంగతిని ఒకడు బయల్పరచునా 

ఎట్టి సమర్థునశ్తైనను ఒకని మనస్సునందు గూఢమైయున్న సంగతి తెలిసికొనుట 

విభీషణుని మాటలలో, అతనికి దుష్టభావము లున్నట్టు నాకు తోపలేదు. ఆతనీ 

ముఖము (పనన్న మై యున్నది. దుష్టాత్ముడు ఇంత నిర్భయముగా రాజాలడు. మాన 

వులు తమ భావములను చాచుకొనుటకు ఎంత (పయత్నించినను చారి ముఖలతరా 

ములు వారి భావములను తప్పక (పకటింపగలవు. 

ఆకార శ్చాద్యమానో ౬పి న శక్యో వినిగూహితుమ్ 

బలాద్ధి వివృణో త్యేవ భావ మంత ర్షతం నృణామ్. 17.62 

రామ|పభూ ! చేశకాలములను అనునరించి ఎప్పుడు చేయదగిన పని అప్పుడు 
చేయబడు నేని ఆ కార్యము తప్పక ఫలించును. అట్టి కార్యమునే ఇప్పుడు విభీషణుడు: 

చెసినాడు. రావణుడు దుూర్మార్లు డనియు, నీవు రావతుని పరిమార్చు [ప్రయత్నములో 

నున్నా వనియు విభీషణుడు [గహించినాడు. నీవు వాలిని వధించి సుగీవునికి 

పట్టాభిషేకము జరిపించిన సంగతి విన్నాడు. తానుకూడ రాజ్యమును పొందు ఆశతో 

నీ యొద్దకు వచ్చినాడు, 

ఉద్యోగం తవ సం పేక్ష్యు మిథ్యావృ త్తం చ రావణమ్ 

' వాలినశ్చ వధం శ్రుత్వా సుగ్రీవం చాభిషేచితమ్ . 17.64 

రాజ్యం (ప్రారయమానశ్చ బుద్ధిపూర్వ మిహోగత 8 17-65 

"కావు న విభీషణుని మనలో చేర్చుకొన వచ్చును. రామ/పభూ ! నాకు తోచిన 
చె 

రాముడు * విఖిమణునిగూర్చి నా యభ్మిపాయమును వినుడు. ఎవ్వనియందు ఎన్ని 

దోషము లున్నను మి|త్రభావముతో నా సన్నిధికి వచ్చినవానిని చేను ఎన్నడును 

త్యజింపను. అట్లు త్యజింపకుండుట “పెద్దలకు సమ్మతమైన పద్దతి. 



విలీషణ శరణాగతి 521 

మిత్రభావేన సంప్రావ్లం వ త్యజేయం కథంచన 
దోషో యద్యపి తస్య స్యా త్సతా మేత దగర్శితమ్. 18.8 ర్డితేః 

ను(గీవుడు = [ప్రభూ ! ఈ రాకసుడు దుష్టుడు కానిమ్ము, కాకపోనిమ్ము. మన శేల ? 

అట్టి కష్టదశలో నున్న అన్న సే పరిత్యజించివచ్చిన వాడు మశెవ్వరిని పరిత్యజింపడు ! 

సుదుష్టో వా వ్యదుష్టో వా కిమేష రజనీచరః 
ఈదృశం వ్యసనం (పా_ప్పం [భ్రాతరం యః పరిత్యజేత్. 18.5 

కో నామ స భవేత్తస్య యమేష న పరిత్యజేత్ 18.6 

రౌముడు : లవ్మణా ! విన్నావా ను|గీవుని మాట! శ్యాన్త్రములు అధ్యయనము చేసి 

పెద్దలను సేవించినవాడు తప్ప అన్యు డింత చక్కగా పలుకజాలడుసుమా !, 
(ట్. 

అనదీత్య చ శాసా9ణీ వృద్ధా ననుపసేవ్య చ 

న శక్య మీదృశం వక్తుం య దువాచ హారీశ్వరః 18.8 

అయినను, ఈ విషయములో లౌకికమైన నూక సందర్భమొకటి యున్నది. 

వినుడు. ఒక రాజునకు కష్టము తటస్థించినప్పుడు అతని జ్లూతులు, ఇరుగు పొరుగు 

రాజులు, కనిపెట్టియుండి అతనికి అపాయము కలిగింతురు. ఈ సూత్రము ననుసరించియే 

విఖీషణు డిక్కడికి వచ్చియున్నాడు. 

శ తుపకమువానిని చెర్చుకొనరా దను మాటకు శ్వా న్త్రసమ్మత మైన సమాధానము 

కలదు. మనము విఖీషణుని కులము వారము కాము. అతనికి రాజ్యకాంత యున్నది. 

[| రాకున రాజ్యమును మనము కోరువారము కాము అని అత డెరుగును | 

న వయం త త్కులీనాశ్చ రాజ్యకాంక్ష చ రాక్షసః 18.13 

జ్ఞాతు లెప్పుడును కలిసియుండ లేరు. వారు పరస్పర విరోధులు, ఈ విభీషణుడు 

భయపడి మన యొద్దకు వచ్చియున్నాడు. లత్ముణా ! అన్న దమ్ము లందరును భరతుని 

వంటివారు కారు. వ్యతు లందరును నా వంటివారు కారు. సువ్భాదు లందరును నీ వంటి 

వారు కారుసుమా. 

న సర్వే భాతర స్తాత భవంతి భరతోపమాః 
మద్విథా వా పితుః పులా సుహృదో వా భవద్విధాః. 18.15 

ఈ మాటలను విని, సు|గీవుడు రామునికి నమస్కరించి అనుచున్నాడు. 

న్యుగీఛడు : (ప్రభూ! మనలను మోసగించి ఇక్కడ చేరి నిన్ను, నన్ను, .లత్మణుని 

కడశేర్చుటకై రావణుడే ఈ విభీషణుని పంపియుండును. విభీషణుడు రావణుని 

తమ్ము డను మాటమా[తము మనము మరచిపోరాదు. 



ర్22. యుద్ధకాండము 

రౌముడు = సుగ్గీవా ! ఈ రాక్షసుడు దుష్టుడు కానిమ్ము, కాకపోనిమ్ము. ఇతడు న 

న్నేమియు చేయజాలడు. నేను సంకల్పించినచో లోకమునందలి సమస్త రాకను 

లను, యతులను, దానవులను, పిశాచములను నా [వేలికొనతో నిర్మూలింపగలను. 

పిశాచాన్ దానవాన్ యక్షెన్ పృథివ్యాం చైవ రాక్షసాన్ 

ఆంగుళ్య(గేణ తాన్ హన్యా మిచ్చన్ హరిగణేశ్యర. 18.23 

తన భార్యను వధించిన శత్రువు తన యొద్దకు వచ్చి శరణు కోరగా, ఒక 

పావురము తన శరీరము నర్పించి శ|తువును రషించిన సంగతి వినియున్నాముగదా ! 

ఒక పావురమే తన శత్రువును రక్షించిన యెడ, నాయట్టివాడు “శరణు అని వచ్చిన 

వానిని రక&ింపకుండగలడా ! దినిని గూర్చి కండుమహోముని చెప్పిన వాక్య మొకటి 

కలదు. “దినుడై శరణు కోరి వచ్చినవాడు ళ్యతువై నను వానిని వధింపరాదు” అని 

చెప్పి యున్నాడు. 

బద్ధాంజలిపుటం దీనం యాచంతం శరణాగతమ్ 

న హన్యా దానృశస్యార్థ మపి శ(తుం పరంతప. 18.27 

శరణాగతుడై న శ[తువును మన |పాణముల నిచ్చియైన రతీంపవలయును. 

అట్లు రజింపనిచో మన పుణ్య మంతయు నళించిపోవును. లోకనిందకుసై తము స్మాతుల 

మగుదుము. |పపన్నుని రక్షింపకపోవుటలో అనేక దోషము లున్నవి. 

ఏవం దోషో మహా నత్ర ప్రపన్నానా మరక్షణే 

అస్వర్గ $౦ చాయశస్యం చ బలవీర్య వినాశనమ్, 18.81 

కండువుహాముని చెప్పిన వాక్యమును తప్పక గారవింతును. ఎవ్వడుగాని 

ఒక్కమారు “నేను శరణాగతుడను, నీవాడను” అని యాచించునేని అతనికి ఎవ్వని 
వలనగాని ఎట్టిభయమును కలుగనియక అభయ మిచ్చుట నావతము. 

సకృ దేవ (ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచశే 

ఆభయం సర్వభూ తేథ్యో దదా మ్యేత ద్వతం మమ. 18.383 

ను[గీవా! నేను అభయ మిచ్చితిని. నీ వరిగి అతనిని తోడి తెమ్ము. ఆ వచ్చిన రాక్ష 
సుడు విభీషణుడు కానిమ్ము లేక సాజా |దావణుడే కానిమ్ము. నీ వతనిని కొనిరమ్ము. 

| లేనిపోని సం చేపాములను పెట్టుకొని వెనుకకు రావలీదు! | 

ఆనయైనం హరి శ్రేష్ట దత్తమస్యాభయం మయా 

విఖీషణో వా సుగ్రీవ యది వా రావణ స్సఫాయమ్. 18.34 



విధీషణ శరణాగతి ర్2శ్రి 

ను(గీభ్రడు : స్వామీ ! నీవు లోకనాథుడవు. ధర్మజ్జుడవు. లోకమునకు సుఖము చేకూర్చు 

వాడవు. చలింపక సత్పథమున ' నిల్చు వీరుడవు. నీ విట్లు పలుకుటలో ఆశ్చర్య 

మేమి యున్నది! 

కి ముత్ర చిత్రం ధర్మజ్ఞ లోకనాథ సుఖివహ 

య త్ర మార్యం ప్రభా షేథా స్పత్త్వవాన్ సత్పథే సతః 18.26 

రానుపప్రభూ ! విభీషణుడు పరిశుద్దుడే నని నాకును తోచుచున్నది. నే నిప్పుజే 

పోయి వానిని తీసికొనివత్తును. విభీషణుడు మాలో ఒకడుగా నుండునుగాక. 

ను|గీవుడు పోయి విభీషణుని (శ్రీరాముని సన్నిధికి పిల్చుకొనివచ్చినాడు. 

విభీషణుడు తన మంతులను గూడివచ్చి (శ్రీరాముని పాదములను ఆ[ళయించినాడు. 

సతు రామస్య ధర్మాత్మా నిపపాత విభీషణః 

పాదయో శృరణా న్వేషీ చతుర్చి స్సహ రాక్షసైః. 19.2 

విభీషణుడు : రామ|వభూ ! నేను రావణుని తమ్ముడను. అతనిచే అవమానింపబడి వచ్చితిని. 

సర్వభూతములకును శరణ్యుడవై న నిన్ను శరణు జొచ్చితిని. లంకను, మి(తు 

లను, సంపదను, వదలుకొని నీ ఆశయమును కోరివచ్చితిని. నా రాజ్యముగాని, 

నా |పాణనులుగాని, నా సుఖముగాని అన్నియు సీ అధీనములు. 

[శరణు కోరువాడు వీని నన్నింటిని త్యాగము చేయుటకు సంసిద్ధుడెయుండ వలెను. | 

అనుజో రావణస్యాహం తేన చా స్మ్య్యవమానితః 

భవత ౦ సర్వభూతానాం శరణ్యం శరణం గత:$. 19.4 

పరిత్యకౌ మయా లంకా మిత్రాణి చ ధనాని చ 
'భవద్గత ౦ మే రాజ్యం చ జీవితం చ సుఖాని చ. 19.5 

(శ్రీరాముడు విఖీషణునికి మంచిమాటలు చెప్పి ఆశ్వాసించి అతనిపై తన 

కరుణాకటాతవీక్షణములు (పసరింప జెసినాడు. 

తస్య తద్వచనం (శ్రుత్వా రామో వచన మ్మబవీత్ 

వచసా సాంత్యయిశై ఏనం లోచనాభ్యాం పిబన్నివ. 19.6 

[శ్రీరాముడు తన చల్లని చూపులతో విభీషణుని చూచుట, కన్నులతో (తాగు 

చున్నట్టున్నదని అన్నారు వాల్ళీకిమవార్షి ! ఆ చూపులు ఎంత దయార్జములో !] 

విఖీషణుడు (శ్రీరాముని పరిజనములలో ఒక డై నాడు. 
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సమ్ముదతీరమున విఖీషణునికి పట్టాభిషేకము 

రాముడు = విఖీషణా ! రావణుని బలాబలములను వివరింపుము. 

ఎలీవణుతు : రామ|పభూ ! రావణునికి బహూ దేవుడు ఒక వరము (పసాదించియున్నాడు. 

ఆ వర్మపభావమువలన రావణునికి 'దేవత లెవరివలనను మరణము కలుగదు. 

రావణుని వెనుకటి వాడు కుంభకర్ణుడు. ఇందదునికి సరివచ్చు శరరబలము కలవాడు. 

రావణుని సేనాపతి |ప్రవాస్తుడు; శై లాసమున జరిగిన యుద్ధములో కుజేరుని, 
సేనాపతి యగుమణి భ|దుని జయించినవాడు. 

రావణుని కుమారు డైన ఇం|దజిత్తు గొప్ప పరాక్రమవంతుడు. అవధ్య కవచము 

గలవాడు. యుద్ద కాలమున, కఇరుపతథముల సేనలు యుద్దసన్నద్దు లై యుండు సమయ 

మున ఇం|దజిత్తు హోమము చేసి అగ్నిహోతుని తృవ్నిపరిచి ఆ [పభావముచే 

అదృళ్యుడై. శ(తువులను వధించును, 

వీరుగాక, మహోదరుడు, మవోపొర్ఫ్వుడు, అకంపనుడు మున్నగు సేనాపతు 

లనేకు లున్నారు. రాతన సె నికులు కోట్లు లెక్కన ఉన్నారు. రావణుడు దేవతలను 

నై_తము జయించి యున్నాడు. 

రొముణు : విథీషణా'! నీ మాటలవలన రావణుని బలవరా|[క మములు తెలియవచ్చినవి. 

నేను రావణుని సజాంధవముగా వధించి లంకారాజ్యమునకు నిన్ను రాజు 

గావింతును. ఈ మాట సత్యము. 

అహం హత్వా దశ(గీవం సప్రహ స్తం సబాంధవమ్ 

రాజానం త్వాం కరిష్యామి సత్య మేత (దృవీమి తే, 19.19 

రావణుడు రసాతలమున కరిగినను, పాతాళమున దాగినను, [బహ దేవుని 

యొద్ద శేగినను, అతని [(పాణము తప్పక హరింతును. రావణుని వధింపక అయోధ్యలో 

అడుగు పెట్టను. నా ముగ్గురి తమ్ములమీద శపథముచేసి ఈ మాట చెప్పుచున్నాను. 

బిభీషణుడు (రామునికి శిరసా నమస్కరించి) శామ(ప్రభూ ! నేనుకూడ శ క్రివంచనలేక 
రాతన సంహోరమునకు తోడ్పడ గలను. యుద్దమున పాల్గొందును. 

రాముడు : (విఖీషణుని కవుగిలించుకొని) లత్మణా !“సముద జలమును శెచ్చి విభీషణుని 
రాతనరాజుగా అభిషేక మొనరుము. 

ఇతి (బ్రువాణం రామస్తు పరిష్వజ్య విభీషణమ్ 

అవీ ల్ల కణం “ప్రీతః సముద్రా జ్జల మానయ. 19.24 
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తేన చేమం మహాప్రాజ్ఞ మభిషించ విభీషణమ్ 
రాజానం రక్షసాం క్నిపం (ప్రసన్నే మయి మానద. 19.25 

వానర [పముఖుల _సమతమున లత్మణుడు విఠీమణునికి అభిషేకము చేసినాడు. 

అందరు ఆనందమయు లై. శ్రీరాముని [పళంసించినారు. 

[విభీషణునికి ఏదైన అనుమాన ముండినను అదికూడ తీరిపోయినది. తన శక్తి యుక్తు 
అన్నింటిని వినియోగించి రామునికి సవోయము చేయగలడు. అట్లు చేసిననేగాని తనకు 

రాజ్యము రాక పోవచ్చును. 

అయినను, విభీషణుడు రాజ్యమునకు ఆశపడి రాముని యొద్దకు రాలేదు. విభీషణుని 

తమ పక్షములోనికి చేర్చు కొనుటను గూర్చి తర్కము జరిగినప్పుడు వానుమంతుడు చెప్పుటలో 

విభీషణుడు రాజ్యమును కోరి వచ్చినట్లు చెప్పియున్నాడు. [శీరాముడుకూడ అన్లే చెప్పి 
గొ ౧ 

యున్నాడు. ఈ మాటలు ను|గీవునికి నచ్చజెప్పుటకు ఉపయోగింపబడిన హౌతువాదములు 
మ్యాతమే నని మనము (గ్రహింపవలయును. 

విఫీషణుడు సహాజ ధర్మాత్ముడు. అతనిలో రాతన గుణములు లేవు. ఈ మాట, 

రామునితో శూర్పణఖ జనస్థానమున చెప్పియున్నది. ఆ కాలమునాటికి ఇప్పటి పరిస్థితులు లేవు. 

అప్పటికి ఖరదూషణాదుల వధయైనను జరిగియుండలేదు. ఏనాడో |శీరాముడు వచ్చి రావణుని 

వధింపబూనుకొను నని ఆనాడు ఎవ్వరును అనుకొనలేదు. ఆ మాటలు శూర్పణఖ చెప్పినవి 

గనుక |త్రోసిపుచ్చుటకు వీలులేదు. అదిగాక, విఖీపణుడు ధర్మాళ్ళు డని, మవోత్ము డని, 

రావణుడే చెప్పియున్నాడు. కుంభకర్ణుని మరణమును గూర్చి రావణుడు దుఃఖించుచు వి ఖిమణుని 

(పళంసించిన విషయము గమనింప దగియున్నది. (యుద్ధ 68.21.28) 

ధర్మాత్ముడైన వీథభీషణుడు రావణునికి అనేకవిధములుగా హితమును బోధించినాడు. 

కాని అది లాభింపలేదు. చెగా, రావణుడు నిండు కొలువులో విభీషణుని అవమానించి వెళ్లి 

పొమ్మన్నాడు. విఖీషణుడు వెళ్ళక ఏమి చేయగలడు? ధర్మమునశై పాటుపడుచున్న వాడు 

గనుక తెంపుగా రాముని యొద్దకు వచ్చినాడు: తన |పాణమునుకూడ లెక్క చేయక శ|తువుల 

మధ్యకు వచ్చినాడు, ధర్మను నవలంబించువాకు తమ (వొణములనుకూడ నిర్ణమ్యు ముగా 

చూడగలరు. అట్టియెడ, అధర్మము నవలంబిం చిన రావణుని వధించు విషయములో విభీషణుడు 

సహాయము చేయక వల యుండవలయును ? రాముని పతమున చేరినవాడు రామునికి నవో 

యము చేయక [దోహము చేయవలయునా ! నవోయము చేయబూనుకొన్నవాడు అర 

మనస్సుతో చేయుట యుక్తమా! కావున నిండు మనస్సుతో చేసినాడు, ఇం(దజిత్తును వధించు 

టకు ఉపాయము చెప్పినాడు. ధర్మమును నిల్వాబెట్టుటకు తన చేతనైన పని చేసినాడు. అదియు 

ఓక తప్పయినచో తప్పు కానిధి ఒకటి యుండునా ! 

రావణుడు మరణించిన పిదప రాక్షస రాజ్యమును. ఏలదగినవాడు విభీషణుడు తప్ప 

మరొక్క. డున్నాడా,? రాతసరాజ్యము [శ్రీరామునికి గాని సుగ్రీవునికిగాని అక్కరలేదు. 
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కావున విఖీిషణునికి రాజ్యము అభ్య మెనది. (శ్రీరాముడు (పీతితో ఇచ్చిన |పసాదమును 

విభీషణుడు స్వీకరించినాడు. అందువలన, లౌకికముగా విథీషణుని ధర్మపవ_ర్రనమునకు లోటు 
కలుగలే దని చెప్పవచ్చును. | 

విఖీవణుడు (శ్రీరాముని పకమువా డై నాడు. సు|గీవాది వానరులు ఎట్టి అర 

మరయు లేక విఖివణుని తమవానినిగా అంగీకరించినారు. విఖీమణుడు వారిలో 

ఒర డై నాడు. 

దర్భశయనము 

న్యగీళుఢు : విఖీషణా ! ఈ సము[దమును దాటుటకు ఉపాయ మేమైన కలదా ! 

విభీషణుడు : (శ్రీరాముడు సము[దుని శరణకోరవలెను. 

[శరణుకోరుట యొక్క |పభావము విఖీషణునికి అనుభవ వేద్యముకచా ! | 

ఇత్వాకు వంశస్థులవలన వృద్దిబెౌందినవాడుగనుక, సము[దుడు రామకార్యము 
నకు తప్పక సహాయము చేయగలడు. 

ఈ మాటను నుగీవుడు రామలత్మణులకు అందించినాడు. రాముడు లత్మణ 

సు|గీవులను చూచి అనుచున్నాడు. 

రాముడు : (చిరునవ్వుతో) విభీషణుని ఆలోచన నాకు నమ్మత మే. మీ రిద్దరును దీని సంగతి 

చక్కగా యోచించి మీ అభి సాయములను తెలియజేయుడు. 

నుగీఖశు : విఖీషణునిమాట మాకు నచ్చినది. సేతువును సిర్మింపక సమ్ముదమును చాటి 
లంకకుచేరుట, దేవతలు నైతము చేయలేని కార్యము. ఆలన్యము లేక సము|దుని 
(పార్థించుట మంచిది, 

(శ్రీరాముడు సము దతీరమున దర్భశయ్యమీద శయనించినాడు. 

ఇదే దర్భళయనము | 

ఏవముక్తః కుళాస్తీర్త తీరే నదనదీపతే: 

సంవివేశ తదా రామో వేద్యామివ హుతాశనః. 19.42 

(శ్రీరాముడు వేదియందలి అగ్నిహో తునివలె తేజరిల్లి నాడు. 

రావణాసురుడు నుగీవునియొద్దకు శుకుని పంపుట 

.  లరాకాపురియందు రావణానురుడు కొలువుదీరి కూర్చుండియున్నాడు. ఇార్దూలు 

డను రాక్షసుడు సముదతీరఠమున విడిసియుండిన వానర సైన్యమును చూచివచ్చి 
రావణునికి నివేదించుచున్నాడు. 



రావణాసురుడు సుగీవునియొద్దకు శుకుని పంపుట రీ27 

కాద్దూలుశు : [పభూ! బుక వానర సేనలు లంకెకి వచ్చుచున్నవి. సైన్యము రెండవ 

సము[దమువలె నున్నది. ఎటుచూచినను వది యోజనములు ఆక్రమించుకొని 

భయంకరముగా కనబడుచున్నది. దూతలను వెంటనే పంపి వివరములను తెలిసి 

కొని సామ చాన భేదోపాయములను |పయోగించుట మేలు. 

ఈ మాటలు విని రావణుడు శుకు డను దూతను వపిలిపించినాడు. 

రావణుడు : కుకుడా ! నీవు వెళ్ళి నా మాటలుగా సుగ్రీవుని కిట్లు చెప్పుము. “ను[గీవా ! 

నీవు గొప్ప కులమున జన్మించితివి. మన మిద్దరము అన్నదమ్ములవంటి వారము. 

నేను చేసిన పని నీకు కీడునుగాని మేలునుగాని కలిగించునదికాదు. నేను రాముని 

భార్యనుగదా అపవారించితిని! దానికై నీవు జాధపడవలసిన చేమున్నది ? 

వానరులు లంకాపురికి రాజాలరు,. చ్లేవతలకును గంధర్వులకును సాధ్యముకాని 

వని వానరులకు సాధ్య మగున్తా! నీవు సుఖముగా కిష్కింధకు మరలఠిపొమ్ము.” 

అహం యద్యహరం భార్యాం రాజప్పుత్ర స్య దీమతః 

కిం తత్ర తవ సుగ్రీవ కీష్కింధాం ప్రతిగమ్యతామ్. 20-11 

రావణుడు ఈవిధముగా భీదోపాయమును [ప్రయోగించి శుకుని సు[గీవుని 

యొద్దకు పంపినాడు. శుకుడు పతీరూపమును దాల్చి నము[దముమీదుగా ఎగిరి వానర 

నైన్యము విడిసియుండిన (ప్రదేశమున ఆకాశమున నిలిచి రావణుని సందేశమును న్నుగీ 

వునికి నివేదించినాడు. చానరులు శుకుని పట్టుకొని 'కొట్టి [కిందికి (తోసినారు. శుకుడు 

విలపించుచు (శ్రీరాముని సమీపించి “నేను రావణుని దూతను. దూతను వధించుట 

న్యాయము కాదుగదా! ఈ వానరులు నన్ను కొట్టి చంపుచున్నారు. రాజు పంపిన 

సం దేశమును యథాతథముగ చెప్పక తనకు తోచిన మాటను చెప్పునట్టి దూతనుగదా 

వధించుట యుక్త మని శాస్త్రము! మా రాజు చెప్పిపంపిన మాటలనే చెప్పినవాడను, 

కావున నేను వధ్యుడను కాను. నన్ను వధించుట తగదు. రామవభూ! ఈ వానరులను 

నివారింసుము” అని మొర పెట్టుకొన్నాడు, 

న దూతాన్ ఘ్నంతి కాకుత్చ వార్యంతాం సాధు వానరాః 20.18 
థి 

యస్తు హిత్వా మతం భర్తు స్ప్వ్యమతం సంప్రభాషతే 
అను క్తవాదీ దూత స్పన్ స దూతో వధమర్గతి, 20 10 

(శ్రీరాముడు వానరులతో “నీనిని వధింపవలదు” అని చెప్పినాడు, 

వతు : (ఆకాశమున శెగిరి అచ్చట నిలిచి సుగ్రీవా! లోకరావణుడైన రావణుని" 

|పతిసంచేశ 'మేమి 1 
nn 
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న్యు/గీవ్రఢు : ావణునీతో నా మాటలుగా ఇట్లు పలుకుము. “రావణుడా ! నీకును నాకును 

ఎట్టి స్నేవాముగాని లేదు. నీ వలన నే నేమియు ఉపకారము పొందియుండ లేదు. 
నా స్నేహితుడైన శ్రీరామునికి నీవు పగవాడవు. నా ళతువైన వాలికి నీవు 

మి[ళుడవు. కావున నాకు పగవాడవు. వాలివలె నీవును చంపదగినవాడవు. 

త్వరలోన నిన్ను, నీవారిని వధించ లంకను భస్మము చేయగలను. నీవు ఎచ్చోటికి 

వెళ్ళినను 'రామభాణము నిన్ను తరుముకొనిరాగలదు. రామలవ్మణులు లేని 

సమయమున సీతాదేవిని అవవారించితివి. (శీరాముడు నిన్ను తప్పక వధింప 

గలడు అని చెప్పుము, 

అంగదుడు : (ను|గీవునితో) రాజా ! ఈ రాక్షసుడు దూతకాడు. ఇతడు చారుడు. మన 

సేన నంతయు పరీకించుచున్నాడు. వీనిని లంకకు పోనీయరాదు. 

ఈ మాట విని, సు గీవుడు చేసిన ఆజ్ఞానుసారము, వానరులు శుకునిపట్టి బంధించి 

యుంచినారు. 

శ్రీరాముడు నముద్రునిమీద కోపగించుట 
(శ్రీరాముడు సము[దతీరమున దర్భలు పరచుకొని తనకుడిభుజమును తలగడగా 

“పెట్టుకొని సము దమున కంజలి గావించి తూర్పుముఖముగా శయనించినాడు. 

(శ్రీరాముని కుడిభుజము అద్భుతముగా వర్ణింపబడియున్నది. ఇరువదియొకటవ సర్గ 

2 మొదలు-రి వరకుగల శ్లోకములయం దున్నడి. 7 

(శ్రీరాముని కుడిభుజము నువర్ణాభరణములతో పూర్వము అలంకృత మెయుండి 

నది. పెక్కుమంది (స్ర్రీలచే నలుగులు పెట్టించుకొనినది. అగరు చందనాది సుగంధ 

(దవ్యములచే శేజరిల్లుచుండినది. సీతాదేవి ఉత్తమాంగముచే శోభించినది. గంగాది 

జలములచే సేవింపబడినది. తకకుని శరీరమువలె వెలుగుచుండినది. శ|[తువుల శోకమును 

వృద్దిపరచునది. సుహృదులకు ఆనందము కలుగజేయునది. భూమండలమును (పది 
ణముచేసి రాగల బాణములను [ప్రయోగింపజాలినది. గొప్ప ఇనుపగుదియవంటిది. వేల 

లెక్కన గోదానములు చేసినది. 

ఇట్ట కుడిభుజమును తలగడగా నుంచుకొని (శ్రీరాముడు “నేను సాగరమును 

దాటుటయో లేక మరణించుటయో జరుగగలదు” అని నిశ్చయించుకొని సము దమున 
కభిముఖముగా శయనించి యథా శా(న్హ్రృముగా సముద్రుని ఆరాధించినాడు. 

అద్య మే మరణం వాథ తరణం సాగరస్య వా 

ఇతి రామో మతిం కృత్వా మహాబాహు ర్మృహోదధిమ్. 21.8 



\ 

శ్రీరానుడు సముద్రునిమీద కోపగించుట ర్29 

అధిశిశ్యే చ విధివ |తయతో నియతో మునిః. 21.9 

ఈవిధముగా మూడు రాతములు గడచినవి. సము[దుడు కానరాలేదు. 

(శ్రీరాముడు కోపించి లవత్మణునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : లభ్మణా ! చూచితివిగదా నము|దుని గర్వము ! అతడు ఇంకను కానవచ్చుట 
లేదు. శమము, తమ, ఆర్జవము, [పియభాషిత్వము, మున్నగు సద్గుణములు 

గుణహీనులమీద పనిచేయజాలవు. లోకములో ఎవ్వరుగాని సాధువును గౌర 

వింపరు. తన్నుతాను పాగడుకొనువానిని, నిర్ణయుని, దుర్భార్లుని, దండధరు డై 

మంచిచెడ్డలు చూడక అందణను హింసించువానిని లోకులు గారవింతురు. 

ప్రశమశ్చ కమా చైవ ఆర్జవం పియభాషితా 

అసామర్థ్యం ఫలంత్యేతే నిర్గుణేష సతాం గుణాః. 21.14 

ఆత్మ(ప్రశంసినం ధృష్టం దుష్టం విపరిధావకమ్ 

నర్వ(త్రోత్సృష్ణ్టదండం చ లోక స్పత్కురుకే నరమ్. 21.15 

ఈ లోకమున కీర్తిగాని, యశస్సుగాని, యుద్దవిజయముగాని మంచితనముచేత 
సాధింపలేము. నే నిప్పుడు బాణములు (ప్రయోగించి సము[దమును కోభిల్ల కేస్ సము[ద 

గర్భమున నుండు జంతువులను బయటికి రప్పింపగలను. సము[దమును ఎండింప జేయు 

దును. నేను ఓర్పుతో నుండుకొలది నము[దునికి ఉపేత ఎక్కువయగుచున్నది. ఈ సము 
[దుడు నా తమను అసమర్థత గా భావించుచున్నాడు., ఇట్లివారిపట్ల ఈమ దహింప 

బడును గాక, 

కమయా హి సమాయుక్తం మామయం మకరాలయః 

అసమర్థం విజానాతి: ధిక్ తమా మీదృశే జనే. 21.20 

మంచిగా నున్నంత కాలము సము[దుడు కొనిపింపడు. లవృణా ! ధనున్ఫును. 

తెమ్ము. సముదమును ఎండించి, వానరై న్యము కాలినడకన |పయాణము చేయుటకు 
వీలు కలిగించెదను. 

చాప మానయ సౌమిత్రే శరాం శ్చాశీవిషోపమాన్ 

సాగరం శోషయిష్యామి పద్భ్యాం యాంతు ప్లవంగమాః, 21.22 

లత్మణా ! సముద్రమున నంతోభము కలిగింతును. సము[దము చెలియలికట్టను 
దాటి భూమినంతయు. ఆ|క్రమింపగలదు. 

ఈ మాటలు చెప్పి, (శ్రీరాముడు పిడుగులవంటి బాణములను [పయోగించినాడు. 

_శ్రీరాముడు అన్నంత ఫనీ చేయగలిగినవాడు. వ్యర్థముగా దబ్బజిలాడువాడు కాడు. | 
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సంపీడ్య చ ధనుర్లోరం కంపయిత్వా శరై ర్లగత్ 
నీ యె వా మ 

ముమోచ విశిథా నుగ్రాన్ వ(జ్రానివ శతక్రతుః, 21.26 

ఆ బాణములు సము[దములో |పవేశించి సంతోభము కలిగించినవి. నము[ద 

గర్భమున నుండిన జంతువులు భయముతో వణకిపోయినవి. పాతాళమునిందుండిన 

దానవులకుకూడ బాణములు తగిలినవి, (శీ రాముడు బాణమును మరల సంధించు 

చున్నాడు. అంతట, లవ్మణుడు [శీరాముని వారించి ధనుస్సును పట్టుకొన్నాడు. 

తస్తు తం రాఘవ ము(గవేగం 

ప్రకర్ణమాణం ధను ర|పమేయమ్ 

సౌమిత్రి రుత్సత్య సముచ్చ్వసంత౦ 

మా మేతి చోక్వా ధను రాలలంటబే. 21.88 

(శ్రీరామునికి కోపము తగ్గలేదు. 

రాముడు * సముదుడా! నిన్ను పాతాళమట్టమునకు శోమిల్ల జేయుదును. నీ జల మంతయు 

ఎండిపోయి నీ వున్న | ప దేశమంతయు ఇనుకమయము కాగలదు. వానరు లందణు 

కాలినడకనే అవలితీరము చేరగలరు. నివు నా పరాక్రమమును గుజుతించి 

నట్లు లేదు. 

ఈ మాట లనుచు (శ్రీరాముడు బాణమును [బ్రహ్మో స్ర్రమం|త్రముతో అభి 

మంత్రించి శరసంధానము చేసి ధనుస్సును ఆకర్షించినాడు. ఆకర్షణ మాత్రమున శే 

భూమ్యాకాశములు (బద్దలయినట్లు అనిపించినది. పర్వత ములు గడగడ వణకిపోయినవి. 

నదులు, నరోవరములు తోఖింఛచినవి. సూర్య చం దులకు వకగతి పట్టినది, లోకమంతయు 

అంధకారబంధుర మైనది. పిడుగులు పడినవి. భూతములు విలపింప సాగినవి, సము దము 

తమోభించి చెలియలికట్టనుండి ఒక యోజనదూరము వెనుకకు పోయినది. 

వెనుకకు పారిపోవుచున్న సము దముమీద (శ్రీరాముడు బ్రాణము వేయలేదు. 

[పారిపోవుచున్న శ|తువుమీద (శ్రీరాముడు బాణము వేయునా !] 

యోజనం వ్యతిచక్రామ వేలామన్యత్ర నంప్లవాత్. 2215 

తం తదా సమతి కాంతం నాతిచ [కాను రాఘవః 

సముద్ధత మమి[త ఘ్నో రామో నదనదీపతిష్, 22.16 

ఇంతలో సముదుడు సర్వాభరణాలంకృతు డై దర్శ్భనీయరూపముతో సము[దము 

నుండి ఆవిర్భవించినాడు. కౌస్తుభమునకు తోడబుట్టిన మణి అతని వకస్థలమున 

మెరయుచుండినది. 
మ. 



(శ్రీరాముడు సముదద్రునిమీద. కోపగించుట 58t 

.. . [సముద్రునికి అభరణముల కొరత యేమియుండును !' అన్నియు. నమ్ముదమున (పభ 
వించునవిగదా!].. 

సము దుడు (శ్రీరాముని ముందుగా పలుకరించి అంజలిగావించి, 

నమ్ముడుఢు : (శ్రీరామచం[దపభూ ! వృథి"వ్యాది పంచభూతములు వానివాని స్వభావ 

. సిద్దములై న మార్గములను శాశ్వతముగా ఆ[శయించియుండును, అగాధముగను 
అప్టఫముగను ఉండుట. నా స్వభావమునపుట్టిన గుణము. లోతులేకయుండుట 
నా స్వభావమునకు విరుద్దగుణము. కామమువలనగాని, . లోభమువలనగాని, 

_ భయమువలనగాని ఈ జలమును _నస్తంభింప జేయుట నాకు సాధ్యముకాదు. 

న కామా న్న చ లోభాద్వా న భయా  త్చార్థివాత్మజ 

గ్రాహన క్రాకులజలం _స్తంభయేయం కథంచన. 22 26 

నారక్లు _నాధ్యమైనపని ఒక్కటిమా(త మున్నది. నా గర్భమున నుండు (కూర 

జంతువుల వలన మీకు బాధ కలుగకుండునట్లు మీరు దాటుటకు నేనొక |పచేశమును 

నిరేశింతును, 

రాముడు: సరే! కాని అమోఘమైన నా బాణమును ఎచ్చట వేయమందువు : 

నమ్యుడుడు : .ఉ త్తరదిళయందు. . దుమకుల్య మను. (ప్రదేశ మున్నది. అదియును. నాచే. 

అచ్చట కొందరు చోరులు నా.జలమును. [తాగుచుందురు.. 'నీ బాణమును. . 

వారిపై [పయోగింపుము. 

శ్రీరాముడు బాణమును వదలినాడు. ఆ బాణము పడిన [వదేశము మరుకాం 

తఈతొర. మని (పసిద్ది కెక్కినది. (శ్రీరాముడు. ఆ [పదేశమునకు వరము వసాదించినాడు. 

అది సమస్త. సంపదలతోకూడి ఎల్లప్పుడు మనోహరముగా నుండును. 

నమ్మదుడు : విశ్వకర్మ కుమారుడెన. నలుడు తన తం|డ్రియంతటివాడు. - నలుడు - 

“నాయందు సేతువు నిర్మించినచో నేను "దానిని ధరింతును:. . . 

వష సత మహోత్సాహః "కరోతు మయి వానరః 7 
. 

Fr ఈమాటలు విన్నవించి 'నముదుడు | అంతర్థానమైనాడు. 

నలుడు :నేను. సేతువు నిర్మింప “గలను. నాతండ్రికిగల. సామర రము. “నాకును కలదు,” 

సము[దుడు చెప్పినమాట సత్యము. అనా న నల pen 
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ఈ లోకమున దండోపాయమే అన్నింటిని మించిన ఉపాయము. ముఖ్యముగా, 
సామ దానములు కృతజ్ఞులు కానివారివిషయమున ఏమియు పనిచేయజాలవు. 

దండ ఏవ వరో లోకే పురుషస్యేతి మే మతిః 

ధిక్ కమా మకృత జ్ఞేషు సాంత్వం దాన మథాపి వా, 22.47 

ఈ సముద్రుడు శ్రీరాముని దండభయుముచేతనేగదా సేతువునకు చోటిచ్చుట ! 

నాకు సేతువు నిర్మింపగల సామర్థ్య మున్నది. నా తండి నాకు వరము |పసా 

దించి యున్నాడు. ఈ మాటను సముదుడు డ్డి పికి తెచ్చినాడు. 

స్మారితో స్మ్యహ మేతేన త త్వమాహ మహోదధిః. 22.51 

[ఈ మాట ముండే జ్ఞాపక ముండి యుండినచో ఈ చిక్కంతయు లేకపోవునుగచా యని 

అనివించును. కాని, పనులు అంత నులభముగా నెజవేరవు.] 

రామపభూ ! సేతు నిర్మాణమునకు మన మిప్పుడే [పయత్నింపవచ్చును. 

“సతు బంధనము; సము[దమును దాటుట 

_ (శ్రీ రాముడు అనుజ్ఞ నిచ్చినాడు. "వానరులు లకలులతలుగా వృథములను 

తెచ్చినారు. కొండలను 'పెల్లగించి బండలను శెచ్చినారు, ఒకొ.క్క బండ ఒక పనుగంత 

ఉన్నది. వాని నన్నింటిని యం[తములతో 'తెచ్చినారు, 

అప్పటికప్పుడు యంతములను నిర్మించుకొన్నారు కాబోలు !] 

హస్పిమాతా న్మహాకాయాః పాషాణాంశ్చ మహాబలాః 

పర్వతాంశ్చ సముత్పాట్య యంత్రైః పరివహాంతి చ. 22.58 

పర్వతములను తెచ్చి సము[దములో వేసినారు _ సేతువు సమముగా నుండుటకు 
కొందరు నూరు యోజనముల పొడవున నూలు పట్టినారు. కొందరు కొలత కొయ్యలను 

(గ్రహించి కొలత లెత్తుచున్నారు. కార్యకలాపమును కొందరు పరీకించుచున్నారు. 
(శ్రీరాముని ఆజ్ఞను శిరసావహించి చానరులు శిలలను, పచ్చిక వెళ్లలను, కొయ్యలను, 

ఉపయోగించి సేతువు నిర్మించినారు. 

మొదటిదినము పదునాలుగు యోజనములు, రెండవ దినము ఇరువది, మూడవ 

దినము ఇరువదియొకటి, నాల్లవ దినము ఇరువదికెండు, అయిదవ దినము ఇరువదిమూడు, 
ఈవిధముగా నూరు యోజనముల నిడివియు, పది యోజనముల వెడల్పును గల "సేతు 

వును అయిదు దినములలో నిర్మించినారు. 



స 

సేతుబంధనము, సముద్రమును దాటుట 588 

సము[దమున నలుడు నిర్మించిన సేతువు ఆకాళమున స్వాతీపథమువలె శోభిల్లినది. 

/ సనలేన కృత స్పేతు స్సాగరే మకరాలయే 

శుశుభే సుభగ (శ్రీమాకా స్వాతీపథ ఇవాంబరే. 2272 

[లోగడ, సము[దమును ఆకాశమునకు పోల్చి వర్ణించి యున్నారు. ఇప్పు డొక [కొత్త 

పోలికనుకూడ సూచించినారు వాల్మీకి మవార్షి.] 
ని. 

ఈ అద్భుత కార్యమును చూచుటకు దేవతలు బుషులు వచ్చి ఆకాశమున 

నిల్వబడనారు. 

నలుడు నిర్మించిన గెతువు, సము దమునకు పావటవలె కానవచ్చినది. 

[ఉపమానము చక్కగా నున్నది. సేతువునకు ఇరుపార్ధ్వ్రములయందున్న సముద 

జలము నీలకుంతలములకు సరివచ్చునట్లు న్ఫురించుచున్నది. సేతువు పొపటవలె చక్కగా తీర్చి 

చిద్దబడి యున్న దనియు స్ఫురించుచున్నది. | 

విశాల స్సుకృత (శృీమాకా సుభూమి స్ఫునమాహిత'ః 

ఆశోభత మహాసేతు సీమంత ఇవ సాగరే, 22.78 

"సేతునును నిర్మించు సందర్భముననే కోట్లకొలది వానరులు సము|దపు ఆవలి తీరము 

చేరినారు. విభీషణుడు గదాపాణిరమై తన మంతులగూడి. నము[దప్తు ద&ిణ తీరమున 
చేర శ[తువులను ని[గ్రహించుటకు సంసిద్దుడై యుఎడినాడు. 

న్యుగీడు  రామ|పభూ! నీవు హానుమంతునిసై _నధిరోహింపుము. లక్మణుడు 
అంగదుని_వై నెక్కి రాగలడు, వారిద్దరు మిమ్ములను ఆకాళమార్షమున 

'దాటింపగలరు. 

హనుమంతం త్య మారోహ అంగదం చాపి లక్ష్మణః 22-80 

వెహాయసౌ యువామేతౌ వానరౌ తారయిష్యతః 22.81 

[స్నుగీవుడు రామలవ్మణులను నూరు యోజనములు నడిపించునా [] 

ను|గీవుడు, రామలక్ష్మణులు సేనకు అ|గభాగమునం దున్నారు. సేన కదిలినది. 

"సేతుమార్గమున సము[దమునుదాటి దతీణతీరమున విడిసినది. 

"దేవతలు, బుములు శ్రీరాముని సన్ని ధికివచ్చి మంగళజలములతో (శ్రీరాముని 

అభిషేకించి “రామా! నీవు శత్రువును జయించి అనేక సంవత్సరములు రాజ్యమును 

పాలించుచు సుఖముగా నుండుము. నీకు మంగళ మగునుగాక” అని ఆీర్వదిం చినారు. 

తదద్భుతం రాఘవకర్మ దుష్కరం 

సమీక్ష్య దేవా స్సహ సిద్ధచారణై ః 
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“4 పేత్య. రామం సహసా మహరక్షిభి. నర . 

సృమభ్యషించకా సుకుభై ర్లలై 8 పృథక్. ee 22.86: 

జయస్వ శ(త్రూకా. నరదేవ . మేదినీం ; 7 

__ససొగరాం పాలయ శాశ్వతీ స్సృమాః.... 

' ఇతీవ రామం నరదేవ సతతం oe - rn et 

లై. ర్వచోభి ర్వివిదై రపూజయకా, ee 2 

రామలక్ష్మణులు 'వానరసె నెన్య సమేతులై. సమద 'దకిణతీరమునకు 7 శరెనారు. 

రామునికి మంచి శకునముటలై. నవి, (శ్రీరాముడు సంతోషించి లిమ్మణుని కవుగిలించుకొని, 

రొముణు : లక్షణా! మంచిఫలమూలములు, నీటివసతియుగల్ ఒక _ద్రడేళమును. 

. చూడుము. మన వై న్యమును ' విభజించి వ్యూవాముగా. శీర స్వస్థచిత్తులమెై 

| " యుందము. 'శకునములనుబట్టి చూడగా యుద్దము (పచండముగ్లా. జరుగునట్లు 

కనబడుచున్నది. బుతు వానర సమూహములు, రాతసానీకములు వీస్తారముగా 

చనిపోవున ట్లున్నది. 

_లోకక్షయకరం సీమం భయం పళ్యా మ్యుసస్టికమ్ a 

'నిబర్హ ణం వ్రవీరాణా మృక్ష వానర రక్షసోమ్., | : : ం. కీ 

వానరులు రాతసులు ప్రయోగించు అయుధములతోను, వారిర క్రమాంసముల 

తోను, భూమి నిండిపోగలదు. . 

. . లక్షణా! ; మన మిప్పుకే ౪ లంకకు, ఏ ప్రయాణము ని సాగింతము.. . 

(శ్రీరాముడు ధనుర్దరుడై లంకకు అభిముఖముగా వానర సేనముందు లక్షణ 

సహితుడై. బయలు చేరినాడు. రామునివెంట్ల సు|గీవ విఫీషణులు. చనైన్యముతో కదలి 

నారు. అందరు ఉత్సాహముగా, .నడచుచున్నారు.:' లంకలో 'మయోగుచుండిన భరీ 

మృదంగ నాదములు వానరులకు వినిపించఛినవి. న్వానరులు. సింవానాదమ్యులు, చెసినారు. 

శ్రీరాముడు. లం-కాపురిని, చూచి. సీతాదేవికి. వాటిల్లిన, కష్టమును తలచుకొని 

దుఃఖంచినాడు. క. 

సలొమడ్రు 4 లక్మణా!. ఈ పట్టణమును: చూడుము...  హార్శ రములతో, (పాదములతో 

నిండి. తెల్లని మేఘములతోకూడిన ఆకాశమువలె - వ్ర చచున్నది. కిక్కడి 

'.. ఉధ్యానవనములు, కు-భరుని ఛై. చై త్రకథమును. మించియున్నవి..:. Te ni 

వానరులారా! మనము మన సె -చెన్యమును:.విభాగించి:, వ్యూవామును పన్ను 

దము. అంగదుడు, నీలుడు వారిసేనలతో వక్షస్థలమున నుందురు. :.నేను; లత్మణుడును. 



(శ్రీరాముని వానరసేననుగూర్చి శుకుడు రావణునికి నివేదించుట ర్శిర్ 

శిరః ప్రదేశమున నెలకొనియుందుము. బుషభుడు దకిణపార్ళ ప్రమునందును, గంధ 
మాదనుడు సవ్యపార్శ్గ్వమునందును ఉందురుగాక, జాంబవంతుడు, నుషేణుడు, వేగ 
దర్శి, ఈ ముగ్గురు కుషి భాగమును, సుగీవుడు పుచ్చభాగమును రథతింతురుగాక, 

(శ్రీరాము డీవిధముగా వ్యూవాము నిర్మించి సుగ్రీవునితో 

రాముడు : న్నుగీవా! నె_న్యమును విభజించి వ్యూవామును నిర్మించుట యొనది. ఇక 

శుకుని విడిచి పెట్టుడు. 

ఈ మాటతో శుకుడు వానరుల చేతులలోనుండి బయటబడి రావణుని నన్ని ధికి 
చేరినాడు. 

(శ్రీరాముని వానరసేనను గూర్చి శుకుడు రావణునికి నివేదించుట 
రావణుడు : (శుకుని చూచి నవ్వుచు) శుకుడా! నీ రెక్కలు శిథిలమై యున్న వేమి.? 

శ|తువుల చేతులలో చిక్కాలేదుగచా ! 

భవడు : ప్రభూ! వానర సెన సము[దపు ఉ_త్తరకీరమున నుండ? - చేను వారి చేరువ కరిగి 
నీ సంచేశమును ను గీవునికి నివెదించితిని. వానరులు నన్ను పట్టుకొని కొట్టి 

నానాబాధలు పెట్టినారు. అచ్చట ఎవ్వనితోను మాటలాడుటకుకూడ సాధ్యము 
కాదు, (పళ్నలకుగాని జవాబులకుగాని అవకాశములేదు. 

విరాధుని, ఖరుని, కబంధుని వధించిన రాముడు సు[గివుని గూడివచ్చియున్నా డు. 

'సము దమునకు "సేతువు నిర్మించి నె ంబన్యమును ఈవలికి చాటించినాడు. వానరై న్యము 

"అఖండ భూమండలమును ఆక్రమించుకొని యున్నది. దేవతలకు చానవులకు సంధి కుదర 
ను వానరులకును రాకుసులకును సంధి కుదురదు. వానరై న్యములు లంకా[పాకార 

ములపెకి రాకమునుపే సీతను ఇచ్చివేయుటయో. లేక యుద్దము చేయుట యో 
వెంటనే నిర్ణ యించుకొనవలెను, 

పురా ప్రాకార మాయాంతి క్షిప్ర మేకతరం కురు 
సీతాం వాస్రై ప్రయచ్చాళు సుయుద్ధం వా (పదీయతామ్. 24.85 

రావణుడు: (కోపముతో) దేవతలు, గంధర్వులు, అందరు ఏకె నా పెకి వచ్చినను నేను 

సీతను విడువను, నా పరాక్రమ మెట్టిదో తెలియక రాముడు నాతో యుద్దమునకు 

పూనుకొన్నాడు. రాముని, వానికి 'శోడువచ్చి న వానరై న్నములను సంవారించె వొ 
దను. యుద్దములో నా యెదుట నిలువగలిగినవాడు ముల్లోక ములలోను లేడు. 

ఈ మాటలు శుకునితో అన్నాజేగాని, రావణుని గుండె దడదడలాడుచునే 
'యుందినది, 
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శుక సారణులు 

శుకుడు, సారణుడు అను మంత్రుల నిద్దరను పిలిచి వారితో అనుచున్నాడు. 

రావణుడు : శుక సారణిలారా ! దుస్తరమైన సముదము నై తము చాటివచ్చినదట వానర 
సైన్యము ! రాముడు సము|దమునకు సేతువు నిర్మించి, లోకమున ఇదివరకు, 
కని విని ఎరుగని మహాత్కార్యమును సాధించినాడు! 

సమగ్రం సాగరం తీరం దుస్తరం వానరం బలమ్ 

అభూతపూర్వం రామేణ సాగరే సేతబంధనమ్. 25.2 

ఈ మాట "నేను నమ్మజాలకున్నా ను. 

సాగరే సేతుబంధంతు న (శద్ధథ్యాం కథంచన 25.8 

మీరు పోయి చూచిరండు. సము|దమునకు సేతువు నెట్లు నిర్మింపగలిగిరో “తెలిసి. 

కొనిరండు. వానర నై న్యమునందు [వముఖు లెవ్వరో గు ర్తింపుడు. రాముడు, ను|గీవుడు, 
ఎవ్యనిమాటలో నుందురో, రామలకణుల ఆయుధము లెట్టివో, బలవిభాగము ఎట్లు. 

న్నదో, వారి సేనాపతి ఎవ్వడో, ఈ వివరము లన్నింటిని తెలిసికొని వెంటనేరండు. 

శుక సారణులు కపిరూపములు ధరించిపోయి వానరనై న్యములో [వవేశించినారు. 

హరిరూవధరౌ వీరౌ ప్రవిష్టా వానరం బలమ్. 25.8 

విఖీషణుడు వారిని గుర్తుపట్టి వారిని (శ్రీ రాముని యొద్దకు తీసికొనిపోయి “వీరు. 
రావణుని మం|తులై న శుక సారణులు. మన రహస్యముల నారయుటకు వచ్చిన 

బారులు అని చెప్పినాడు. 

శుక సారణులు [పాణములమీద ఆశ వదలుకొని (శ్రీరామునికి నమస్కరించి! 
“స్వామీ ! మీ నై న్యమును పరిశీలించిరమ్మని మా [ప్రభువు పంపగా వచ్చితిమి” అని సవి: 
నయముగా చెప్పినారు. 

రాయుడు : (నవ్వుచు) మీరు మా సె నై_న్యమును చూచుట పూరి'యెనడా ? ఇంకను చూడ 

వలసిన దేమైన కలచేని మీకు విభీషణుడు తోడ్పుడగలడు. సర్వమును పరికించి? 
వెళ్ళవచ్చును. మీ రేమియు భయపడవలసిన పనిలేదు. మిమ్ముల నెవ్వరును. 
బాధింపరు. 

[ఈ మాటలు (శ్రీరాముడు తప్ప మ రెవ్వడై న చెప్పగలడా! సత్య పరా క్రమునికో 

రవాన్యములతో పనిలేదు] 



శుక సొరణులు వానర సైన్యమును గూర్చి రావణునితో చెప్పుట 587 

అథ కించి దద్భృషం వా భూయ స్తదషు మర థః 
- ల అలనె లు ల 

విఫీషణో వా కార్తేష్నెక్టన భూయ స్పందర్శయిష్యతి. 25.19 

న చేదం [గ్రహణం (ప్రాప్య భేత్సవ్యం జీవితం (పతి 

న్య స్తశసౌ గృహీతౌ వా న దూతౌ వధ మర్గ థః 25.20 
CY) ల్ 

విభీషణా ! ఈ చారులను విడిచి పెట్టుము. 

శుక సారణిలారా ! మీరు లంకకుపోయి రావణునికి నా మాటలుగా ఇట్లు 

చెప్పుడు. “రావణా! నీవు ఏ బలమును ఆశ్రయించుకొని నా సీతను అపవారించితివో 

ఆ బలమును యశేచ్ళముగా [పదర్శింపుము. రేపుఉదయమున లంకను, దాని (పాకా 

రములను, చ్వారములను, రాకన్ననై న్యమును ధ్వంస మొనర్తును. నీవు సిద్దముగా 
నుండుము. 

ఈ మాటలు విని శుక సారణులు గండము తప్పించుకొని జయశబ్దములతో 

(శ్రీరాముని అభినందించి లంకాపురిలోని కేగి రావణాసురునితో తమ వృత్తాంతమును 

చెప్పుచున్నారు. 

శుక సారణులు వానర సైన్యమును గూర్చి రోవణునితో చెప్పుట 

నొరోణుడు ః ప్రభూ ! మేము వానరై న్యములో |వవేశించిన వెంటనే విభీషణుడు 

మమ్ములను గుర్తించి పట్టుకొన్నాడు. మేము (పాణములమీద ఆశ వదలు 

కొన్నాను. ధర్మాత్ముడై న రాముని దయవలన మేము (బతికిబయటపడి పీ దర్శ 

నము చేసికొనగలిగితిమి . లోకపాలకులకు సరివచ్చు పరా|క్రమవంతులు, శూరులు, 

అ(స్ర్రృసంసన్నులును అగు రామలక్ష్మణులు, నుగీవుడు, విభీషణుడు, ఈ నలు 

గురు ఒకచోట కూడియున్నారు. సై న్యసవోయము లేకయే వారు నలుగురును 

లంకను |పాకారతోరణసహితముగా సెల్లగించి తీసికొనిపోగలరు. అంతవరకు 

పనిలేదు. మిగిలినవారితో పనిలేకయే రాముడొక్కడుమా[తమే అంతపని చేయ 

గలడు. వారు సము[దమునకు సేతువు నిర్మించినారన్నమాటలో సం దేహింప 

వలసిన 'దేమియు లేదు. సేతువును మేము స్వయముగా చూచినాము. పదియోజన 

నుల వెడల్పు, నూరుయోజనముల నిడివియును కలిగియున్నది. నర్వసైన్య 
ములు ఆ సేతువుమార్శముననే నము[దమును దాటివచ్చినవి. 

నానర సై న్యము ఇంతయని అంతయని చెప్పుటకు సాధ్యముకాదు.. అందరును 

ఉత్సావాపూరితులె యున్నారు. వారితో విరోధించి జయము సాధింపలేము. శాంతించి, 

సీతను రామునికి సమర్పించుట యే మేలు. 



యు ద్ద కాండము 

యు 

మహాత్మనాం సంప్రతి యోద్దు మిచ్చతామ్ 

ఆలం విరోధేన శమో విధీయతాం 

ప్రదీయతాం దాశరథాయ మెథిలీ. 25.84 

ణుడు : సారణా ! బేవగంధర్వదానవులు ఏకమై నా వె కివచ్చినను, సమ స్తలోకముల 

వారు నన్ను భయెట్టినను, నేను సీతను విడువను. నీవు వానరులచే మర్దింప 

బడివచ్చి వారికి భయపడి శాంతిదూత వై తివి ! యుద్దమున నన్ను జయించువా 

లొ 

డొక డున్నాడా! 

రావణుడు (పొనాదము_పైనుండ వొనర_సైన్యమును చూచుట 

ఈ మాటలు చెప్పి, వానరై న్యమును చూచుటకై. రావణుడు ఒక (పాసాదము 

సె ౩క్కి_నాడు., శుక సారణులు రావణుని అనుసరించినారు. అపార మెన వానర 

చేనను చూచి, 

రావణుడు : సారణా ! వానరవీరులలో ముఖ్యు లెవ్వరు * 

సారణుడు 2 (పభూ! లంకకు అభిముఖముగా నిల్చి సింహనాదము చేయుచున్న వాడు 

నీలుడు-అత జే వానర సేనాధిపతి. అదిగో, చేతులు పెకెత్తి తోకను విదిల్చి లంక 

చెకి విజ్బంభించుచున్న వాడు అంగదుడు-క పి రాజ్యమునకు యువరాజు, వాలి 

కుమారుడు, తం|డికి సరివచ్చు వీరుడు, రామున్నిక్తై తన పరాక్రమము నంతయు 

వినియోగింప సంసిద్దుడెయున్నాడు. వానుమంతుడు లంక కరుదెంచి సీతను 

సందర్శించి పోగలుగుటకు అంగదుని బుద్దినూవ్మత యే కారణము. 

అంగదుని వెనుక నిలువబడియున్న వాడే నలుడు. సేతువును నిర్మించిన మహో 

వీరుడు. లంకను నాశన మొనర్చుటకు తహాతవా పడుచున్నాడు. 

ఆ తెల్లని చేవాముచాడు శ్వేతుడు. అదిగో ! రంగురంగుల వాలముతో శోభిల్లు 

చున్న వాడు కుముదుడు. కపిలవర్ష ముగల దీర్హనే|తములచాడు రంభుడు. చెవులు విప్పి 
ఆటుఇటు ఎగురుచు కోపముతో వణకుచు సింహనాదము చేయుచున్న వాడు శరభుడు. 
ఆ మేఘాకార శరీరుడు పననుడు. 

రెండవ సమ్ముదమోయన, కన్నులకు [వేగ కానవచ్చు వానర సేనామధ్యమున 
సము[దతీరమున నిల్వబడి యుండువాడు వినతుడు. నిన్ను యుద్దమున కాహ్వానించు 

చున్నవాడు [కోధనుడు. ఆ గై రిక వర్ల దేహుడు గవయుడు, 



రావణుడు ప్రాసాదము,మ పైనుండి వానర రవైన్యమును చూచుట 589 

ప్రి రందరు యూధపులు. అందరును బలవంతులు. కామరూపులు. రామునికొరకు 

(వాణము లర్పించుటకు సంసిద్హు తెయున్నారు.. 

అదిగో ! బహువ ర్హరంజిత మైన దీర్గ బాలమువాడు హరుడు: అదిగో ! మనపెకి 

దూకుటకు తొందరవడుచున్న భల్లూకములను. చూడును. -'వారి నడుమ నున్న వాడు" 

'ధూ[ముడు. వాని సమీపమునందున్న ' ఆపర్వళాకారుడు"ధూ (ముని"తమ్ముడు జాంబ 

వంతుడు. మున్ను దేవాసురయుద్దములో; చేవేర్ళదునికి. సహాయ మొనర్చి ఎన్నో వర 

ములు సంపాదించియున్నాడు. పతిని సే సె నికులు' పర్వతముల మె చ నుండి ' “మేఘుములవంటి 

చెద్ధబిండలను కిందికి వ్రోయుచున్నారు. చూడుము." స 

. కోపోదిక్తుడై ఎగురుచున్న వాడు దంధుడు. ఆ పొడవై న, లావైన మేనివాడు 

'సన్నా దనుడు. - అతనికంశు 'ెద్దశరీరముగల వాడు. చతుప్పదములలో లేడు. ఇతడు 

'దేవేం్యదునితో యుద్దముచేసిన వీరుడు. అగ్ని చేవుని కుమారుడు. . 

ఆ యెరని దుమ్ము కేగుచున్న తోట నిలబడియున్న వాడు (పమాకి, అడుగో ! 

కొండముచ్చులనాయకుడు గవాతుడు. ఎస్నెన్యము. నడుమ విజ్బంభించుచున్న జా డు శత 

వలి. జయార్థియి (ప్రతిదినము సూర్యదేవుని ఆరాధించువాడు. 

 గన్గూర్యువి ఆరాధించుటవలన జయము, కలుగును. ఎల్లరు చేయదగినది గ. 

జయార్డీ నిత్య మాదిత్య ముపతిష్టతి బుద్ధిమాకా- అ 27.46 

వభూ ! !. వానర సేనలోని వా రుందరు ముహావరా క్రమన రిపన్నులు. . ఒకొక్క. 

డును లంకను భస్మము చేయుటకు. త్వరపడుచున్నాడు. 

“జకుడు : ప్రభూ! 'నుందరరూపులు' ఇరువు రున్నారు చూచితివా! వారు మైందద్వివిదులు. 
1. _ రివ్మలేవని అ అనుజ్ఞతో ' గనక పానము చేసినవారు. వారి ' ప్రక్కన నిలబడి 

పరాక్రమమునందు తండ్రికి స స౦వచ్చువారు. 

న. మత్తమాతంగముభంగి వోభిల్టుచున్న వాడే. వానుమంతుడు. మన మెరిగినవాడే! 

సముద్రమును లంఘించి లంకలో [ప్రవేశించి సీతను నందర్శించిప్తా పోయిన . మహానీ యుడు. 

ఇ. ఆవహానుమంతుని. చేరువ నున్న బాడి _శ్రీరాముడ్డు. . శ్యామునుందరుడు. పద్మ 

నేతుడ్ను భ్లోక ప్రసిద్ధిగాంచిన సరా|క్రమశాలి. ధర్మాత్ముడు. .. ఎప్పుడుగాని. ధర్మమును 

విడుచువాడు కాడు. [బహ్మోస్త్రమును, వేదములను: చక్కగా. శెలిసిన వాడు. ఆకాశ 

మును బాణములతో |బద్దలుచేయగలడు. [కోధపరవశు డై నప్పుడు యమునికి సాటి 
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వచ్చువాడు. ఇందునివంటి పరా[క్రమనంపన్నుడు. నీవపహారించిన సీత ఈ రాముని 

భార్య. రాముడు నీతో యుద్ధమాడ వచ్చియున్నాడు. 

యశైషో౬నంతర శూర శా్యమః పద్మనిభేక్షణః 

ఇవ్వెకూణా మతిరథో లోశే విఖ్యాత పౌరుషః 28.19 

యస్మిన్న చలతే ధర్మో యో ధర్మం నాతివర్తతే 

యో (బాహ్మమస్త్రం వేదాంశ్చ వేత్తి వేదవిదాం వరః 28.20 

యో భింద్యా ద్దగనం బాణైః పర్వతానపి దారయేత్ 

యస్య మృత్యోరివ క్రోధ శక స్యేవ పరాక్రమః 28.21 

యస 

స ఏష రామ స్వాం యోద్ధుం రాజకా సమభివ ర్తతే. 28.22 

భార్యా జనస్థానా త్సీతా చాపహృతా త్వయా 

రాముని కుడి పక గానే చూపట్టు బంగారువన్నెవాడు లవ్మణుడు. రాముని 

తమ్ముడు. రామునికి (పాణసముడై న (ప్రియుడు. 

యస్వైష దక్షిణే పార్శ్వే కుద్ధజాంబూనద ప్రభః 
విశాలవక్షె సామాక్షో సీల కుంచిత మూర్ణజః 28.28 

ఏషోఒస్య లక్ష్మణో సామ (భ్రాతా ప్రాణసమః (ప్రియః 28.24 

[ఈ ల్లోకమును చదివి ఏ చితకారుడైనను లక్మణస్వామిని చితించిన బాగుండును | 
య టాం 

లత్మణుడు యుద్దకుళలుడు. సర్వశా(స్త్రృవిశారదుడు-గొప్పపవీరుడు-బుద్దిమం 

తుడు. రామునికి కుడిభుజమువంటివాడు. రామునికిగా (వాణము నర్పించుటకు 

సంసిద్దు డెయున్న వాడు. 

న హ్యేష రాఘవస్యార్థే జీవితం పరిరక్షతి 28.26 

(ప్రభూ ! లక్ష్మణు డొక్కడే రాతసుల నందరను వధింపవలయునని యున్నాడు. 
(శ్రీరాముని ఎడమవెపున కానవచ్చువాడు రాజైన విభీషణుడు. రాజరాజ న 

(శ్రీరామునిచె లం కేశ్వరుడుగా అభిషిక్సుడె నాడు. నీతో యుద్దముచేయ సంసిద్దుడె 

యున్నాడు. 

యస్తు సవ్యమసౌ పక్షం రామస్యాశ్రిత్య తిష్టతి 
రక్షోగణ పరిక్షిపో రాజా హ్యేష విభీషణః 28.27 

శ్రీమతా రాజరాజేన లంకాయా మభిషేచితః 2828 

[ప్రభూ ! శతపుష్క్మరనులతో శోభిల్దుచున్న కాంచనమాలను ధరించి అచ్చట 
నిలబడియున్న వాడే సుగివుడు. రాముడు వాలిని వధించి కపిరాజ్యమును ఎవ్వనికి 

(పసాదించెనో ఆ సు[గివుడు ఈత డే. 
ప 



రావణుడు (ప్రాసాదము పెనుండి వానర సెన్యమును చూచుట bul 

నూరులతలు ఒక కోటి. నూరువేలకోట్లు ఒక శంఖము. నూరువేల శంఖములు 

ఒక మవోశళంఖము. నూరువేల మవోశంఖములు ఒక బృందము. నూరువేల బృందములు 

ఒక మహోాబ్బందము. నూరువేల మహాబ్బందములు ఒక పద్మము. నూరువేల పద్మములు 

ఒక మవోపద్మము. నూరువేల మిహాపద్భములు ఒక ఖర్వము. నూరువేల ఖర్వములు 

ఒక మహాఖర్వము. నూరువెల మవోఖర్వములు ఒక సము| దము. నూరువేల సము[ద 

ములు ఒక ఓఘము. నూరువేల ' ఓఘములు ఒక మవొఘము. 

ఈ వానర సేన కోటి మహొఘములను మించి మవోసము[దమువలి -నున్నది. 

ఈ సేన కంతటికి సు|గీవుడు [వభువు, ను|గీవుడు మహాబలపరా[కమ ,సంపన్నుడు. నీతో 

యుద్దమాడుటకు వచ్చియున్నాడు. 

రాజా! ఈ మహోవీరుల పరాక్రమమును గుర్తించి మనకు జయము లభించు 

నట్లు గొప్ప (ప్రయత్నము చేయవలసియున్నది. 

రామలత్మణులను, సుుగీవ విఖీషణులను, వానరవీరులను, శుక సారణుల మాట 

లను స్మరించిన రావణునికి భయము కలిగినది. శుక సారణులతో పరువముగా మాట 

లాడుచున్నాడడు. 

రావణుణు : ని గహాను గహళ క్రిగల రాజును ఆశయించి జీవించు మం (తులు రాజున 

క|పియమైన మాటలను చెప్పకూడదు. యుద్దారంభ సమయమున శ్మ్తువును 

పొగడుచున్నారు. రాజనీతిశాన్హ్రము మీకు తెలిసినళ్లైలేదు. ఒకవేళ మీరు చదివి 

యున్నను దాని అర్లమును (గహింపక జాన భారమును మోయుచున్న వారు 
థి ళా 

మా(తమే అయినారు. 

జానమును తలమీదనుంచుకొని మోయుచుండినచో అది తలలో పలికి-ఎట్లుపోగలదు! | 

గృహీతో వా న విజ్ఞాతో భారో జ్ఞానస్య వోహ్యతే. జ 

జ ఖః 

మీవంటి మూర్జులను మంత్రులుగా ఉంచుకొని నే నింకను (బతికియున్నా ననగా 

అది కేవల దైవయోగ మనియే చెప్పవలయును. మీ రిట్లు పరుషముగా మాటలాడుట 

చూడగా మీకు మరణభయములేనట్టు తోచుచున్నది. శ| తుపతమును పొగడుచున్న 

మీరు వధ్యులు, కాని, ఇదివరలో మీరు మంచివారుగా నుండినందున మిమ్ములను స్థాన 

(భష్టులను మాత్రము చేని (పాణములతో విడిచి పెట్టుచున్నాను. మీ ముఖము నాకు 

చూపవలదు. పొండు. . 

um మాటి ఈ 
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రావణుడు శార్హూలాది ణబారులను పంపుట. 

రావణుడు : మహోదరా ! రాజనీతివిశారదులై న చారులను పెలిపింపుము.. ' 

మహోదరుడు వెళ్ళి శార్దూలుడు మున్నగు మేటిచారులను పిలపించినాడు. 

రావణుడు : (చారులతో) శతురహస్యములను ? గూఢచారులవలన తెలిసికొన్న. రాజునకు 

యుద్ద విజయము అల్బయత్న ముతో కలుగును. కావున మీరుపోయి ' రాముని 

రహస్యములను [గహించిఠావలయును. వారు చేయుచున్న యుద్దపయత్న 

=. ములు సవివరముగా . తెలిసికొనవలయును. రాముడు నిదించుట' యెట్లు? 

రాముని ఆంతరంగికమం (తు లెవ్వరు? అన్ని వివరములను తెలిసికొని. త్వరగారండు. 

శార్దూలాది చారులు సు వేలపర్వత [పొంత మునకు వచ్చి వానర సేనను చూచి" 

దిగులు నొందినారు. విభీషణుడు వారిని పట్టుకొని వానరులవళము చేసి. “ఈ శార్హూ 

లుడు పరమదుర్శార్లుడు అని చెప్పినాడు... వానరులు. శార్జూలుని . మర్షించినారు. 

చారులనందరనుకొట్టి బంధించినారు. (శ్రీరాముడు దయదలచి అందరను విడిపించినాడు. 

చారులు చావుతప్పించుకొని రావణుని చెంతకు వచ్చి చెప్పుచున్నారు. 

చాదణ ; (వభూ ! రాముడు లెక గాకు మించిన వానరసె సైన్యమును గూడి .నువేలపర్వత . 

| వాంతమునకు వచ్చియున్నాడు. 

రావణుడు : శార్దూలుడా ! రహస్యము లేనెన కనుగొనివచ్చితిరా- 2 "మీ ముఖములు 

_ అట్లున్న వేమి (3 వానరులచేతులలో చిక్క లేదుగదా ! . 

కార్డూలుడు : ద్రభూ. | అచ్చట చారుల కెట్టి అవకాశమును లేదు. ఎవ్వనితోను ఛామించుటకు 
'సాధ్యముశాదు. బలవంతు లెన వానరులు చారు లన్ని టిని ఆక్రమించి. కావలి 

కాయుచున్నారు. మేము వెళ్ళుటతోడనే మమ్ములను గుర్తుపట్టినారు. _విఖీమ 
ణుని మంతులు. మమ్ములను ' పట్టుకొని 'కొట్టినారు. వానరులు. మమ్ములను: 

=. వధింపదలచినారు. నా శరీర మంతయు ర క్రసి  క్షమైపోయినది. నేను' వానరులకు . 

a నమస్కరించి. నన్ను రషింపు డని. పార్టించినాను. వార్తు నన్ను రాముని నన్ని 

.ధికి కొనిపోయినారు. రాముడు నన్ను. విడిపించి వానరుల బాధనుండి తప్పించి. 

అనాడు... రాముని, దయవల్ల ఇంకను జీవించి యున్నాను, 
= రాఘవేణ పరిత్రాతో. జీవామీతి యదృచ్భయా. - rt ee 80- 10 

= వభూ!, రాముడు. లంకాద్వారమున నున్నాడు. గరుడవ్యూవామును. నిర్మించి: . 

లంకచెకి చూక బోవుచున్నాడు. (పా కారముల దరికి రాకమునుపే ..సీతను: సమర్చించ్యు.- 

టయో, యుద్దము చేయుటయో త్వరగా నిర్హయింపుము. __ 
we " || +. జజ So ma జి ఫో Wry 

wt EP 1 C9 



రావణుడు శార్దూలాది చారులను పంపుట . 5438 

పురా ప్రాకార మాయాంతి క్షిప్ర మేకతరం కురు 

సీతాం వాస్కై ప్రయచ్చాశు సుయుద్ధం వా ప్రదీయతామ్, 80.18 

రౌనణుడు : దేవదానవులు నా కి వచ్చినను మరియెవ్వరు వచ్చినను నేను భయపడను. 

నేను సీతను విడుచుటలేదు. అంతే, 

శార్హూలుడా ! నీవు వానర సేనను చూచివచ్చితివిగచా ! వారిలో శూరు లెవ్వరు? 

వారి బల మెట్టిది ? వా శెవరిపు[తులు ? ఎవ్వరి పొ్యతులు * వివరము లన్నియు చెప్పుము. 

శార్జూలుడు : కపిరాజైన నుగ్రవుడు బుక్షరజుని పుతుడు. జాంబవంతుడు గద్గదుని 
పుతుడు. ధూ ముడు జాంబవంతుని అన్న. వానుమంతుని తం|డియగు కేసరి 

బృహస్పతి పుతుడు. సుషేణుడు వరుణ దేవుని పు[తుడు. దధిముఖుడు చం|దుని 

కుమారుడు. సుముఖుడు, దుర్ముఖుడు, వేగదర్శి అనువారలు (బహ్మాచే వానర 

రూపమున సృష్టింపబడిన మృత్యుదేవతలు. వానర సేనాసతియెన నీలుడు అగ్ని 

దేవుని ప్యుతుడు. హనుమంతుడు వాయుదేవుని పుతుడు, అంగదుడు దేవేం[దుని 

పౌ[తుడు. మేందద్వివిదులు అళ్వినీ దేవతల పు[తులు. గజుడు, గవాతుడు, గవ 

యుడు, శరభుడు, గంధమాదనుడు, ఈ అయిదుగురు యముని కుమారులు. 

వీరుగాక, వది కోట్లమంది వానరులు దేవతలకు జన్మించిన గొవ్ప పీఠరులు 

-వానర సేనలో నున్నారు. 

రాముని సమాచారము వినుము. రాముడు దశరథచ్యకవర్శి కుమారుడు. 

ఖరదూవణాదులను, విరాభుని, కబంధుని వధించిన మహోవీరుడు. పరాః| క్రమమున రామునికి 

సరివచ్చువాడు ఈ లోకములో లేడు, 

నాస్తి రామస్య సదృశో విక్రమే భువి కశ్చన. 80.29 

జనస్థానమున మన రాతసుల నందరను' వధించిన రాముని పరా|కమము 

వ రనాతీతము, 
ల 

వక్షుం న శక్షో రామస్య నరః కళ్చిధ్గుణా ౯ క్షితౌ 

జనస్తానగతా యేన యావంతో రాక్షసా హతాః, 30.830 

ఆ రాముని తమ్ముడి లక్ష్మణుడు. _ లక్ముణుని బాణ వేగమును ఇం|దుడు 

సైతము సహింపజాలడు, 

శ్వేతుడు, జ్యోతిర్ముఖుడు, వీ రిద్దరు సూర్యదేవుని పు[తులు. పేమకూటుడు 

వరుణ'బేవుని కుమారుడు. నలుడు విశ్వకర్మ పు[తుడు. దుర్గరుడు వసు పుత్రుడు, 
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వీరుగాక, నీ తమ్ముడు విభీషణుడు ఉండనేఉన్నాడు. -లంకా రాజ్యమును 

ఇదివరకే పరి గహించియున్నాడు __ శక్తివంచనలేక రామునికి సహాయము చేయ 

బూని యున్నాడు. 

ఇది అక్కడి సమాచారము. ఇకమీద జరుగవలసిన కార్యమునకు నీవే కర్తవు. 

వానర సైన్యము సువేలపర్వతము నా|క్రమించి యున్నది. 

ఈ వర్ణన వని రావణునికి జంకు పుట్టినది. 

రావణుడు : (సచివులను చూచి) మనము చక్కగా ఆలోచింపవలసిన సమయము వచ్చినది. 
మంతుల వందరను పిలిపింపుడు. 

మంతులు వచ్చినారు. రావణుడు వారితో ఏవో మంతనములు చేసి వారికి సెల 

విచ్చినాడు. తన భవనములోనికి వెళ్ళి మాయలమారి యెన విద్యుజ్జిహ్వూని పిలిపించినాడు. 

శ్రీరాముడు మరణించె నని రావణుడు సీతాదేవికి చెప్పుట 

రావణుడు : విద్యుజ్జిహ్వూడా ! మనము సీతను మోసపుచ్చవలయును, నీ మాయచెత 

రాముని శిరస్సును, రాముని ధనుర్భాణములను, సృజించి తెచ్చి నావెంట రమ్ము. 

శిరో మాయామయం గృహ్య రాఘవస్య నిశాచర 

త్వం మాం సముపతిష్టస్వ మహచ్చ సశరం ధనుః 81.8 

రావణుడు కోరిన మేరకు, విద్యుజ్జిష్వూడు రాముని శిరస్సును, ధనుర్భాణము 

లను నిర్మించినాడు. ఇరువురును అశోకవనమున శేగి ఒక చిన్న నాటక మాడినారు., 

సీతాదేవి భర్తనే న్మరించుచు దీనమై యున్నది. విద్యుజ్జిహ్యుడు ఒక [పక్క 
అవంతి 6౬... డి 

చాగియున్నాడు. రావణుడు 'సీశారేవిని సమీపించి అనుచున్నాడు. 

రావణుడు : (సంతోషముతో) నీవు ఇంత కాలము ఎవ్వరిని నమ్ముకొని నా వశము గాక 

యుంటివో ఆ రాముడు యుద్ధమున మరణించినాడు. నీ దర్పము అణగారినది. 

ఇకచె నా (పార్ధనలతొ పనిలేక నీ దుఖమే నిన్ను నా భార్యగా చేయగలదు. . 

ఛిన్నం తే సర్వతో మూలం దర్శ సే స్తే నిహతో మయా 

వ్యసనే నాత్మన స్పీతే మమ భార్యా భవిష్యసి, | 81.15 

నీ భర పోయినా డని దుఃఖంపకుము. నీవు నాకు భార్యవై. సుఖింపుము. 

రాముని మరణ మెట్లు కలిగెనో వినుము. 



(శ్రీరాముడు మరణించె నని రావణుడు సీతాదేవికి చెప్పుట 545. 

రాముడు నన్ను వధించుటకు వానరై న్యమును వెంటబెట్టుకొని వచ్చినాడు. 

వారు నము|[దపు ఉ త్తరతీరమును చేరునప్పటికి సూర్యాన్తమయ మైనది. [ప్రయాణపు 

బడలికవలన అందరు మంచి నీ దచెందినారు. మా చారులు పోయి అచ్చటి పరిస్థితు లను 

చూచి వచ్చినారు, 

మా సేనాపతి (పవాస్తుడు గొప్పరాకన సేనలను కొనిపోయి వానరుల నందరను 
వధించినాడు. న్నిదలో నుండిన రాముని శిరస్సును [పవాన్తుడు తన ఖడ్గ్డముచే ఖండించి 
నాడు. విభీషణుడు ఆకాశమున కెగిరిపోయి తప్పించుకొనుటకు [పయత్నించెను. కాని 
మా వారు వానిని పట్టుకొన్నారు. 

లక్ష్మణుడు, కొందరు వానరులు నల్టిక్కులకు పారిపోయినారు. నుగీవుని 
(గీవము తెగిపోయినది, హనుమంతుని పహానువు విరిగి చచ్చిపడియున్నాడు. జాంబవం 

తుడు, మెందుడు, ద్వివిదుడు అందరు వాతు లి నారు. మా యోధులు పననుని వనన 

పండు తరిగినట్టు తరిగి వధించినారు. దరీముఖుడు, కుముదుడు, అంగదుడు, అందరు 

హత్సులై పడియున్నారు. కొంతమంది వానరులను వనుగులచేత, గుజ్జములచేత 
[(తొక్కించి వధిం చినారు., 

[నుక సారణులవలన శెలిసి కొనిన "పేర్లను ఉపయోగపరచుకొని సీతాదేవికి తన మాటల 
యందు నమ్మకము కలిగించుటకు రావణుడు (పయానపడుచున్నాడు | 

రకృసిక్షమె ధూళితో కప్పబడియున్న నీ భర్త శిరస్సును రాతను లిచ్చటికి “తెచ్చి 
యున్నారు. 

(రాకున్న స్త్రీలతో) రామునిశిరస్సును తెచ్చిన ఆ విద్యుజ్జిహ్వూని [ప వేళ పెట్టుడు. 

విద్యుజ్జిహ్వడు రాముని శిరన్సును, ధను ర్భాణములను, పట్టుకొని (పవేశించినాడు. 

రౌవణుడు : (మాయశిరస్సును ధనుర్భాణములను చూపించి) సీతా | అల్ల తాటితో 

కూడియున్న ఈ ధనుస్సును |పవాస్తుడు శెచ్చినాడు. ఇప్పుడైనను నీవు 
నా మాట. వినుము, 

[కిందపడియుండిన శిరన్సును ధనుస్సును చూచి సీతాబేవి విలపించినది. శిరస్సున 
చూడామణినై త మున్నది. ముఖవర్షము, న్నేతములు, శిరోజములు, చూడామణి, 
ధనుర్భాణములు అన్నియు [శీరామునె నూచించుచున్నవి. సీతాదేవి దుఃఖము పట్టలేక 
విలపించుచున్నది. 

నీత: కె కేయీ! నీ కోరిక సఫల మెనది. రాముడు నీ కేమి అపకారము చేసె నని 
అడవికి పంపితివి ? 
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సీశా'దేవి వణకుచు, మూర్చిల్లి నేలమీద పడినది. కొంత సేవటికిగాని (పజ కలుగ 
లేదు. మూర్చచేరి మరలమరల విలపించుచున్నది. 

శీత: (శిరస్సును మూర్కొని) నాథా! నన్ను అనాథను జేసిపోయితివా ! భార్యయందు 

దోపము కలదేని భర్త మరణించు నని యందురు - నేను నదాచారములో 

నున్నానుగదా ! ఇ శ్లేల జరిగినది ! నన్ను రకించుటకై వచ్చి నీ విట్టయితివా ! 
యా గా 

మా అత్త కౌసల్య దుఃఖమును ఎవ్వరు తీర్పగలరు ? నీకు దీర్హాయువు కలదని Ue) 

వజ్జులు చెప్పిరికదా! వారిమాట లన్ని యు అబద్దములేనా ! | 

కాలమును మించిన శక్తి (పపంచమున లేదు. మన మిరువురము గంధమాల్య 
ములతో పూజించుచుండిన ధనుస్సు ఇట్టున్న దేమి ? నన్ను చిన్నతనమున వివాహము ' 
చేసికొంటివి. అప్పటినుండియు నేను నీకు సహ చారిణిగా నున్నా నుగదా ! నన్ను చూడక లు 

నాతో మాటాడక ఉపేకగా నున్నావేమి ? నన్ను వీడుటలేదని పాణి గహాణమునాడు 
న ద _ అ గాం Bs | ర (పతిజ్ఞ చసి ఇప్పుడు నన్ను వాసి పోవుచుంటివా ! నన్ను నీవెంట కొనిపొమ్ము. 

కిం మాం న (ప్రేక్షసే రాజకా కిం మాం న (ప్రతిభాషతే 
బాలాం బాల్యేన సం(ప్రాపాం భార్యాం మాం సహచారిణీమ్,. 82.20 

సం శ్రుతం గృహ్హాతా పాణిం చరిష్యామీతి య తయా 
స్మర తన్మమ కాకుత్స నయ మామపి దుఃఖితామ్, 32.21 

ఆవో ! నేను కవుగిలించుకొన్న శరీరము ఇప్పుడు నక్కలపాలై నదిగా! లత్మ 
యుడు అ యోధ్యకువోయి, రా[తినమయమున రాతునులు నిన్ను వధించి రని 'కొసల్యకు 
చెప్పినప్పుడు ఆ తల్లి గుండె [దెద్దిలె మరణేంపగలదు. 

నన్ను రషించుటకు ఎంతెంతో [ప్రయత్న ముచేసి తుదకిట్లు మరణించితివా ! నేనే 
నీకు మృత్యువ్న నెతినిగచా ! నీ కులమును నాళన మొనర్చు చాన నని తెలిసికొనజాలక 
నన్ను వివాహామాడితివి. నేను పూర్వజన్మమున ఎవరి కన్యాదానమునకో విఘ్న 
మొనర్చి యుందును. కావుననే. (శ్రీరాముని భార్యై యుండియు నా కిట్టి దుర్గతి 
సంభవించినది, 

నూన మన్యాం మయా జాతిం వారితం దాన ము తమమ్ 
యాహమద్యేహ శోచామి భార్యా సర్వాతిథేరపి, 32.30 

కన్యా దానమునకు ఎవ్వరుగాని అడ్డుతగులకూడదు [| 

రావణుడా ! నన్ను (శ్రీరాముని శరీరముతో చేర్చి భార్యాభర్తలను ఒకటిగా 
చేయుము. 

. 



సరమ సీతాదేవిని ఊరడించుట 547 

ఆ శిరస్సును ధనున్ఫును మాటిమాటికి చూచుచు సీతాదేవి విలపించినది. 

ఇంతలో ద్వారపాలకుడు రావణుని యొద్దకు వచ్చి " “రాజూ ! సేనాపతి [పవా 

స్తుడు వచ్చి కాచుకొనియున్నాడు. మంతు అందరును వచ్చియున్నారు. వెంటనే జరి 
పింపవలనిన గొప్పకార్య మున్నదట. అందరు తను దర్శనమునకు వేచియున్నారు” 
అని చెప్పినాడు. రావణుడు అక్కడినుండి లేచిపోయి సభామందిరమున కరిగి మం [తాం 
గము జరిపీనాడు. 

రావణుడు వెళ్లుటతోడనే రాముని మాయశిరస్సు, ధనుస్సు మాయ మైనవి, 
నాటకము ముగిసినది | 

సభామందిరమున జరుగుచుండిన ఆలోచనలన్నియు (శ్రీరాముని గూర్చినవే. 
ఆలోచనలు పూర్తి రమైన పిదప రావణుడు సేనాధ్యతులతో చెప్పుచున్నాడు. 

గౌభణుతు : నగా రాలు గట్టిగా (మోగించి నైన్యములను [పోగుచెయుడు, ఎవ్వరికిని 

కారణము మా(తము చెప్పవలదు. 

శఘం భేరీనినాదేన స్ఫృుటకోణాహ తేన మే 

సమానయధ్వం సైన్యాని వక్ష్రవ్యం చన కారణమ్. 32.48 

సరమ సీతాదేవిని ఊరడించుట 

సీతాసంరతణకు రావణుడు నియమించిన రాతుస స్త్రీలలో సరమ అను ఒక 

యువతికలదు. సరమ సీతాదేవికి స్నేహితురా లె నది. 

సా హి తత్ర కృతా మి(త్ర౦ సీతయా రక్ష్యమాణయా 

రక్షంతీ రావణాదిషా సాను కోళా దృఢవతా. $3.8 
ళా 

సీతా 'చేవిమీద సరమకు అమిత పీతి, సరమ మిక్కిలి దయగల రావసి. ఇంపుగా 

మాటలు చెప్పగలదు. 

[ రాతసులలో కూడ మంచివా రున్నారు. దేవుని దయవలన సీతాదేవికి లంకలోకూడ 

ఒక స్నేహితురాలు లభ్య మ యినది. మంచిగుణములు రాశసులను సై తము ఆకగ్షి ర్షింపగలవు. ] 

సరమ సీతాదేవిని ఊరడించుచున్నది. 

నరోమ : సీతా !. ఊరడిల్లుము. (శీరాముడు జీవించియే ఉన్నాడు, రావణుడు నీతో 

చెప్పినమాట లన్నియు నేను చాగియుండి విన్నాను. నేను నీకై నా (పాణము 
లర్పించుటకుకూడ సంసిర్దురాలనై యున్నాను. 

తవ హేతో ర్విశాలాకీ నహి మే జీవితం (ప్రియమ్. 883.7 
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రావణుడు అంత తొందరపాటుతో వెళ్ళిన కారణముగూడ శెలిసికొనివచ్చి తిని, 

(శ్రీరాముని నిద్రలో వధించుట సాధ్య మగునా ! ఇదంతయు మాయ. పీతా! 

నీ శోకము తీరిపోయినది. నీకు శుభము కలుగబోవుచున్నది. నీకొక [పియవార్హను 

చె ప్పెదను వినుము, 

శోకాస్తే విగత స్పర్వః కల్యాణం త్వా ముపస్థిత మ్ 

(ధ్రువం త్వాం భజతే లక్ష్మీః (ప్రియం ప్రీతికరం శృణు. 83.15 

[ప్రియవార్తను ఎంతచల్లగా, మృదువుగా చెప్పుచున్నదో ,గమనింపదగియున్నది. 

తటాలున చెప్పకూడదు !] 

(శ్రీరాముడు సము[దమును దాట్ నై న్యనసమేతు డై లంకాతీరమున విడిసి 

యున్నాడు. రామలవ్మణులను నేను కన్నులార చూచివచ్చితిని, ఈ వృత్తాంతము 

రావణుడు శెలిసికొని చానినిగూర్చి ఆలోచించుటకే ఇక్కడనుండి: వడిగా వెళ్ళినాడు. 

ఈ మాటలలోనే, రాకసనై న్యములు కదలుచుండిన శబ్దము వినబడినది. . 

నరమ : వింటివిగదా ఈ శబ్దము! రావణుడు తన సేనలను |పోగుచేయుచున్నాడు, 

సీతా! నీ శోకము త్వరలోనే తీరిపోగలదు. జయలక్ష్మి నిన్ను కూడగలదు. 

క్రీ ఘ్రుకాలముననే [శీరాముడు రావణుని వధించి నిన్ను కలిసికొనగలడు. అచిర 

కాలములో నీవు (శ్రీరాముని ఒడియందు కూర్చుండగలవు. నీవు రాముని కవుగి 

లించుకొని ఆనందబాప్పములు విడువగలవు. ఇంతకాలముగా సంస్కారము లేక. 

“పెనచుకొనిపోయి. జడకట్టియున్న నీ దీర్చవేణిని (శ్రీరాముడు స్వయముగా 
త్వరలోనే సవరింపగలడు. శ్రీరాముని పూర్ణ చం[దాననము జూచి నీవు శోకమును 

వీడగలవు. [శీరాముడు రావణుని వధించి నిన్ను గూడి నుఖముగా నుండగలడు. 

[ఈ శృంగారరన వాక్యములు (పియనఖి నోట వచ్చుట సొంపుగా. నున్నది” 

ఆగతస్య హి రామస్య క్షిప్ర మంకగతాం సతీమ్ 
అహం ద్రక్ష్యామి సిద్ధార్థాం'త్వాం శ(త్రౌ వినిపాతి శే, 38.82 

అ(కూణ్యానందజాని త్యం వర్తయిష్యసి శోభనే 

సమాగమ్య పరిష్వజ్య తస్యోరసి మహోరసః 33.88 

అచిరా న్మోత్యతే. సీతే దేవి తే జఘనం గతామ్ 

ధృతామేతాం బహూకా మాసాళా వేణీం రామో మహాబలః 88.94 

తస్య దృష్ట్వా ముఖం దేవి పూర్ణచంద్రమివోదిత మ్ 
మోక్షుసే శోకజం వారి నిర్మోకమివ పన్నగీ 83.35 
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రావణం సమరే హత్వా నచిరాదేవ మైథిలీ 

త్వయా సమ(గః ప్రియయా సుథార్హో లప్ప్యతే సుఖమ్. . 88.86 

సతా! నీవు సూర్యదేవుని ఉపాసింపుము. (పజలకు కారకుడైన సూర్యదేవుడు 
నీకు మేలు చేయగలడు. 

సఖి ! నే నిష్పుడే పోయి, (శీరామునికి నీ చేమ నమాచారమును చెప్పవలె నని 
కుతూహలవడుచున్నాను. పోయిరానా? ఆకాశమార్షమున వెళ్లి ఒక్క తణములో 
'రాగలను. 

నీత: సరమా! నీ శక్తి నాకు తెలియనిదికాదు. నీవు నాకొరకు ఎట్టి కార్యమునై నను 
చేయుదువనికూడ శే నెరిగియున్నాను. అయినను నీ విప్పుడు [శీరాముని 
యొద్దకు పోవలదు. రావణుడు నాకు మాటిమాటికి పదో దుఃఖమును కలిగించు 

చునే యుండును. ఇప్పుడు రావణుడేమి చేయుచున్నాడో కనుగొని రమ్ము. 

[సీతాదేవి నుందుచూవు (పశంననీయము. సరమను రాముని యొద్దకు పోవలదని వల 
చెప్పినది ? సీళాదేవి కేమముగా నున్నదని నరమ చెప్పినచో (శ్రీరాముని యుద్ధపయత్నము 
నడలునేమో ! రాతన; స్త్రనోట సీతా దేవ కేమనమాచారమును విని రాము జెట్టి ఊహల 
పాలగునో ! కావున సరమ (శ్రీరాముని యొద్దకు పోవుట సరికాదు. ] 

సరమ వెంటనే వెళ్ళి రావణుని వృత్తాంతము తెలిసికొని వచ్చినది. 

సీతాదేవి సరమను కవుగిలించుకొని, కూర్చుండుటకు ఆనన మిచ్చి 

నీత: నరమా! ఇచ్చట కూర్చుండి, సంగతిని వివరించి చెప్పుము. 

నరోము : చేపీ! నిన్ను (శ్రీరామునికి సమర్పింపు మని రావణుని తల్లి ఎంతదూరమో 
బోధించినది. అవిద్దు డను వృద్ధమం|శ్రినై తము చెప్పిచెప్పి చూచినాడు, అవిద్దుడు 
“రాముడు సామాన్యుడుకాడు. జనస్థానములో జరిగిన రాతన సంహారము 
మనస్సుకు తెచ్చికొనుము. వానుమంతుడు సము|దమును లంఘించి లంకకు 

వచ్చి సీతను సందర్శించి రాకసవీరులను వధించివెళ్ళిన విషయమును మరవ 
వలదు. సీతాదేవిని గొప్పగా సత్కరించి (శ్రీరామునికి నమర్పింపుము” అని 
యెంత చెప్పినను రావణుడు చెవిని బెట్టలేదు. 

జనన్యా రాక్షసేందద్రో వై త్వన్మోతొర్ధం బృహద్వచః 

అవిద్ధేన చ వై దేహి మంత్రివృద్ధేన బోధిత 8, 34.20 

దీయతా మభిసత్కృత్య మనుజేందద్రాయ మెథలి 84.21 
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అర్ధపరుడు అర్థమును వదలుకొనుటకు ఇష్టపడనియట్లు రావణుడు నిన్ను వదలు: 

కొనుటకు ఇష్టపడలేదు, 

న త్వా ముత్సహతే మోకు మర్ల మరపరో యథా. 31.28 
అద్ య 4G 

యుద్దమున రాశుసులు, తాను, అందరును చనిపోయినగాని రావణుడు నిన్ను 

వీడడు. 

| సీతాటేవి కోరికయు అదే. (శ్రీరాముడు రావణుని వధించినగాని ఆమెకు తృప్తి 

కలుగదు. | 

సీతా! (శ్రీరాముడు రావణుని వధించి నిన్ను అయోధ్యకు కొనిపోగలడు. 

ఈ మాటలలోనే వానరనె న్యములోనుండి సింహనాదములు వినబడినవి. రాక్ష 

సుల గుండెలు దడదడలాడినవి. శంఖ ేరీనినాదములతో (శ్రీరాముడు వానర సేనలను 

కదలించినాడు. 

రావణుడు మంతులతో ఆలోచించుట 

రావణుడు : (నిష్థురముగా) మం|తులారా ! రాముడు సముదమును దాటివచ్చుట, 

రాముని అపారపరా క్రమము, వానర సేనల పరిమాణము, వీని నన్నింటిని |పశం 
సించి మీరు చెప్పిన మాటలను చెవులార విన్నాను. మీరు దిగులుపడి, ఒకరి 
ముఖము ఒకరు చూచుకొనుచు దీనులై యుండుటకూడ కన్నులార చూచి 
(గహించినాను. 

తరణం సాగరస్వ్యాపి విక్రమం బలసంచయమ్ 

య దుక్తవంతో రామస్య భవంత స్తన్మయా (కుత మి. . d5§ 

భవత శ్చావ్యహం వేద్మి యుద్ధే సత్యపరాక్రమాన్ 
తూష్టీకా నీతతోఒన్యోన్యం విదిత్వా రామవిక్రమమ్. శీర్ 

మాల్చువంతుడు : (రావణుని తల్లికి పినతం|డికుమారుడు) రావణా ! యుద్దనీతియందు 
ఒక సూత్ర మున్నది. మన బలము హీనమైెయున్నచో శతు. ఈ" సంధిచేసికొన. 
వలయును, శ|తుబలముకన్న మనబలము అధికముగా నున్య క యుద్దము 

చేయవలయును. ఇప్పుడు రామునితో సంధిచేసికొనుటయే మేలు. యుద్దమునకు 
కారణభూతురాలైన సీతను రామునికి సమర్పింతుమేన సంధి కుదురగలదు. 
రావణా ! దేవతలు, బుషులు రాముని విజయము కోరుచున్నారు. నిన్ను 
ఆ[ళయించియున్న అధర్మము వృద్దిపొందుచున్నది. కావున మనము తీణించి 
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పోవుచున్నాము. నీవు బుషులకు అపకార మొనర్సితివి. బుషులు వేదాధ్యయ 

నము చేసి రాతనులను పారదోలుచున్నారు.. వారి అగ్ని హో|తములనుండి 

వల్వడు ధూమము దశదిశలు వ్యాపించి రాతనుల తేజస్సును అపవారించుచున్న ది. 

బుషీకా మగ్నికల్పానా మగ్నిహో త్ర సముళ్ధిత ః 

ఆద త్తే రక్షసాం తేజో ధూమో వ్యాప్య దిశోదళ. తరలి! 

బుషుల తపస్సు రాకనులను తపింపజేయుచున్నది. నీవు [బహ్మవలన పొందిన 
వరము మనుష్యులందును వానరులందును వ ర్శింపదు. దుశ్శకునము లెదుర. రాక్షస 

వినాశమును నూచించుచున్నవి. నా మాట వినుము. మేలును కీడును గమనించి 

వనులు జరిపింసుము. 

శావణుణు = (| కోధవళుడై బొమముడి వేసి) నీవు శ తుపకములో చేరి హితమును బోధించు 

నెపముతో అహితమునే పలుకుచున్నావు. కోతిమూకల నా[శయించి వచ్చిన 

మనువ్యమాతుడై న ఒక కృపణుని గొప్పగా కీర్తించుచుంటివి. రాతసేశ్వరుడ 

నైన నన్ను అవమానించి మాటాడుచున్నావు. అనూయాహేతువుననో, 

పతపాతముననో, లేక శ।తువు చేసిన [పోత్సాహముననో ఇట్లు పరుష 

వాక్కులు వలుకుచున్నా వు. 

వీర ద్వే షేణ:వా శంకే పక్షపాతేన వా రిపోః 

త్వయాహం పరుషాణ్యు క్తః పరప్రోత్సాహ నేన వౌ. 36.6 

రాముడు నన్ను జయింపలేడు. రాముడు సము[దమునకు "సేతువు నిర్మించి 

నందున నీకు భయము కలిగినది కాబోలు. అది యొక “పెద్దవని కాదు. దానిలో మనము 

భయపడవలసిన చేమియులేదు, సము[దమును దాటివచ్చినాడుకాని [పొణముతో 

మరలి పోజాలడు. రాము డన్న నాకు భయములేదు. నేను జనస్థానమునుండి తెచ్చు 

కొన్న సీతను విడువను. నేను రెండు ముక్కలుగ్యానెన విరిగిపోవుదునుగాని ఎవ్వరికిని 

వంగువాడనుకాను. ఇది నా న్వథావమునం దున్న దోషము. స్వభావము నతికమించు 

'టకు ఎవ్వనికిని సాధ్యముకాదు. 

ద్విధా భజ్యేయ మ ప్యేవం న నమేయం తు కస్యచిత్ 

ఏష మే సహజో దోష స్ప్వభావో దురతిక్రమః. = తిరి 11 

ఈ మాటలు విని మాల్యనంతుడు సీగ్గువడి రావణుని యొద్ద సెలవు (౧కొని 

'వెళ్ళీపోయినాడు. 
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రావణుడు మం|తులతో ఆలోచించి లంకాపురి రక్షణకు కావలసిన ఏర్పాటులను 

చేసినాడు. తూర్పు ద్వారమున |ప్రహస్తుని, దతీణ ద్వారమున మహోదర మవో పార్య్ము 
లను, పళ్ళిమ ద్వారమున ఇ౦ | దబిత్తును, ఉత్తర ద్వారమున శుక నారణులను, నియమించి 

"తాను నెతము ఉత్తర ద్వారమున నుండుట శే నిశ్సయి9చుకొని మం తులకు తెలిపినాడు, 

మధ్యగుల్శమున విరూపాశకుని నియమించినాడు. ఈ యళ్చాటులను కావించి రావణుడు 

కృతకృత్యు_డెనట్టు భావించి కొలువు చాలించి అంతఃవురమునకు చేరినాడు. 

శ్రీరాముడు యుద్ధ విధానమును నిర్ణయించుట 

యుద్ద విధానమును నిర్ణయించుకొనుటకు రామలవ్మణులు, ను|గీవుడు, 

విభీషణుడు, వానుమంతుడు మున్నగు వానర |పనుఖులు సమావేశ మెనారు. 

బిభీవణుడు = రామ(పభూ ! నా నలుగురు మంతులు పకిరూపములతో లంకకు వెళ్ళి 

అచ్చట రావణుడు కావించిన యర్చాటులను చూచి వచ్చినారు. తూర్పు 
ద్వారమున (ప్రవాస్తుడు, ద&ీణ ద్వారమున మహోదర మహాపార్చుులు, 
పశ్చిమ చద్యారమున ఇం|దజిత్తు, ఉత్తర ద్వారమున రావణుడు స్వయముగాను, 

నెలకొనియున్నా రు. మధ్యగుల్శమున ఏఐరూపాతుడు నీయమింపబడినాడు. 

రామ|పభూ ! రావణుడు అసాధ్యుడు. కుబేరుని జయించిన వీరుడు. ఈ మాట 

చెప్పినందులకు నన్ను తమింపును. నీకు రోషము కలిగించుటకు చెప్పిన మాటయే 
గాని సన్ను భయ పెట్టుటకు కాదు. దవతలనుకూడ నీవు నీ వరా క్రమముచే 

జయింపగలవు, 

అత్ర మన్యు ర్నక_ర్తవ్యో రోషయే త్వాం న భీషయే 

సమర్థో హ్యసి వీర్యేణ సురాణామపి న్మిగ హే 37.28 

మన నై_న్యమును చక్కగా విభజించి రావణ నంవహోరమును గాపింపుము. 

రాముడు వ మంచిది! మనము (పతిబలమును ఏర్పాటు చేయుదము. లంశకాపురి తూర్పు 

చ్వారమున' నీలుడు, దకిణ ద్వారమున అంగదుడు, పళ్చిమ ద్వారమున 
హనుమంతుడు నెలకొని యుందురు. రావణుని నేనే స్వయముగా వధింతును. 
నేను లక్షృణసహితుడనై. ఉత్తరద్వారమున ఉందును, సు గీవుడు, జాంబవంతుడు, 
విథిషణుడు, ఈ ముగ్గురును మధ్య గుల్బమునం దుండగలరు. ఒక్క. విషయమును 

మా[తము డ్డ ప్రియం దుంచుకోనవలయును. వానరు లెల్లరు వారి నవాజరూప 

ములతో నే వానరులుగా నే ఉండవలయును. మనుష్యరూపమును ధరింపకూడదు. 



(శ్రీరాముడు, సు[గ్షీవాదులు సువేలపర్వతము నెక్కుట ర్ఫ్ శి 

ఎల్లప్పుడును మనవారిని మనము గుర్తించుటకు వీలు కలిగియుండవలయును. 

నేను, లత్మణుడు, విఖీషణుడు, అతని మంతులు, మేము వడుగురము మాతమే 

మనుహ్యరూపముతో ఉండ గలము. 

శ్రీరాముడు, సుగీవాదులు సువేలసర్వతము నెక్కు.ట 

ఇట్టు ఏర్పాటులు కావించిన పిదప రాముడు సు|గీవునితో, 

రాయుడు: స్నుగీవా! మనము సువేలపర్వతము నధిరోహించి ఈ రాత్రి అచ్చట గడపు 
దము. దురాత్ముడైన రావణుని లంకాపురనును పర్వతమ్ముపెనుండి చూతము. 

రావణునిపేరు తలపునకు నచ్చుటతోడనే రోషము కలుగుచున్నది. ఒక్క 

నీచుడు చేసిన పావకార్యఫలముగా కుల మంతయు వినాశము కాగలదు. 

ఏకో హి కురుతే పాపం కాలపాశ వశం గతః 

నీచే నాత్మాపచా రేణ కులం తేన వినశ్యతి, 38.7 

రామలవ్మణులు, సు|గీవుడు, నిథీషణుడు, అతని మంతులు, హనుమంతుడు 

మున్నగు వానర| పముఖులు సువెలపర్వతమును అధిరోహించినారు. లంకను లంక 

వె భవమును చూచి రాముడు సెతము ఆశ్చర్యపడినాడు, లంకా వాకారములు అద్భుత 

ముగా నున్నవి. [పాకారచయములలో పంక్తులు కీరియుండిన నల్లని రాతనసులు లంకకు 

రెండవ [పాకారమువలె కనిపించినారు. 

పాకారచయ సం సైశ్చ తదా సీలై ర్నిశాచరై 8 

ఎన్. అధ ల అద్య అద దదృశుప్త హరి శేష్టాః (పొకార మపరం కృతం. 38.16 

లం కాపట్టణమును చూచుచుండుటలొ నే నూర్యా_స్హమయ మైనది. ఆరాతి, 

అందరు పర్వతముమీద వి|శమించినారు, 

మరునా డుదయమున అందరు లంకాపురిని, అందలి రమణీయమ్మ్చులెన వనము 

లను ఉపవనములను తిలకించినారు. అవి కుబేరుని చై[తరథమునకును, ఇం|దుని నందన 

వనమునకును సాటివచ్చుచున్నవి. వృతము లన్నియు సువాసనల పుష్పములతోను, 

మధురఫలములతోను నిండియున్నవి. వానిని చూచి వానరులు ఆనందపరవశులై 

వనములలో [వవేశించినారు. 

[ ఫలవృవములను చూచిన వానరులు ఊరకుంచురా |] 

వివిశుస్తే తత సాని పనాన్యుపవనాని చ 

హృషాః (పముదితా వీరా హరయ; కామరూపిణః. 89.12 
(రః) 



ర్ 4 యుద్దకాండ ము 

మరికొందరు వానరవీరులు ను|గీవుని అనుమతితో పతాకాలంకృత మైన లంక 

లోనికి సింహనాదములుచేయుచు (పవేశించినారు. లంకాపట్టణము [తికూట పర్వత 

శిఖరము వె నున్నది. దాసి నిడివి నూరు యోజనములు, వెడల్పు ముప్పది యోజనములు. 

బంగారు [పాశారములతోను హర్మ ఏ పొసాదములతోను, విమానములతోను శోభిల్లు 

చున్నది. వేయిస్తంభముల వై త్యపాసాదను ఆకాశమును స్ప ్రశించుచున్నట్టు కన 

బడుచున్నది. నమ_స్తసంపదలతో నిండియుండిన లంకాపురిని చూచి (శ్రీరాముడు 

అచ్చారు వొందినాడు. 

ఆ సమయమున నే రావణుడు గోపుగ శిఖరముమీద ఉన్నాడు. ఆభరణశో భిత్నుడె 

కిరీటఛ[తచామరము లతో విరాజిల్లుచున్నాడు. (శ్రీరాముడు, స్ఫుగీవాది వానరులును 

రావణుని చూచినారు. పొంగివచ్చుచున్న కోపమును పట్టజాలక ను|గీవుడు రావణునితో, 

న్యుగీవుడు : రాతసాధముడా ! నేను లోకనాథుడైన (శ్రీరాముని మితుడను-రామ 

దాసుడను. నిన్ని ప్పుడు విడువను. 

రావణ స్నుగీవుల మల్ల యుద్ధ ము 

ఈ మాట అనుచు, ను|గీవుడు తటాలున ఎగిరి రావణున్నివైకి ఉరికి కిరీటమును 

లాగి కింద పడ్నవె చినాడు. 

| రావణునికి తల కొట్టి వేసినంతటి పని. ఒక విధమున చానికి మించినపని జరిగినది. 

ఇట్టి అవమానమును రావణుడు భరింపగలడా ! యుద్ద |పొరంభమునకు ముంచే జరిగిన ఈ యవ 

మానము, రావణుని (క్రుంగదీసి యుండును. కిరీటము పోవుటవలన ంముద్దము సగము అయి 

పోయినశ్లే తోచియుండును ] 

ఇత్యుక్త్వా సహసోత్సత్య పుప్లువే తస్య చోపరి 

ఆకృష్య మకుటం చిత్రం పాతయిత్వాపతద్భువి. 40.11 

రావణుడు + (కోపముతోను, లజ్ఞతోను) స్కుగీవా! నా కంటవడితివి. ని న్నిప్పుడే పీన 

(గీవుని చేయగలను. 

సుగీవుని రావణుడు [కిందికి తోసినాడు. ను[గీపుడు కందుకమువలె సె కెగిరి 

రావణుని పట్టుకొని కిందికి నెట్టినాడు. ఆ గ్ పురశిఖరముమీద రావణ సు గీవులకు ఒక 

గొప్పయుద్దము జరిగినది. ఒకరినొకరు చేతులతోను కాళ్లతోను కొట్టుకొన్నారు. ఒకరి 

నొకరు విసరి, [కిందపడవేయుచున్నారు. ఇద్దరు అలసిపోవుచున్నారు. కొంత అలుపు 
తీర్చుకొని. మరల మరల కొట్టుకొనుచున్నారు. కొంత సేపు మల్లయుద్దము చేసినారు. 

ఆహారమునకు పొంచి కూర్చుండియున్న మార్జాలముల భంగి పొంచియుండి ఒకరి 

ఇ[దములను ఒకరు వెదకుచున్నారు. 



ఆంగదుని రాయబారము కక్ 

రావణుని బలము శీణింపసాగినది. అంతట, తన మాయా బలమును |[పదర్శింప 

సమకట్టినాడు. ఈ విషయమును సుగ్రీవుడు గుర్తించి ఆకాశమున శెగిరి (శ్రీరాముని 

నన్నిధికి వచ్చి చేరినాడు. 

రౌయుడు = (ను|గీవుని కవుగిలించుకొని) నుగీవా! నీవు నాతో ఒకమాట మాతము. 

అనక యే ఎట్టి సావాసమునకు పూనుకొంటివి! రాజై నవాడు ఇట్టి సాహస 

కార్యములను చేయదగునా! నీ కేదైన ఆపద వాటిల్లి నచో సీతతోగాని, 

నా తమ్ములతోగాని, తుదకు నా శరీరముతోగాని, నా శేమి పనియున్నది! సీ 

పరాక్రమము నాకు తెలియక యున్నదా ? నేను రావణుని వధించి విభీషణ. 

లం కేశ్వరునిగా చేయుదును. నీ వెన్నడును ఇట్టి సాహనములు మాతను 

చేయకుము. 

న్యుగీఛుడు : రామ్మపభూ! నీ భార్య నపవారించిన నీచుని చూచి కోపము పట్టలేక 

పోయితిని, పొారుషముగలవాడు ఓర్పు కొనియుండగలడా ! 

రాముడు : లత్మణా ! శకునములు లోకకయకర మగు ఘోరయుద్దమును నూచించు 

చున్నవి. చానర సేనలను లంకాపురివె కి పంపుదము. 

అందు పర్వతము_పైనుండి కిందికి దిగినారు. (శ్రీరాముడు లంకాపురికి అభి 

ముఖముగా నడచుచున్నాడు. నైన్యము (శ్రీరామునివెంట నడచినది. ఇట్లు [పయా 

ణము చేసి పట్టణముచెంత చేరి ఎవరికి నిర్భయమైన స్థానములను వారు ఆక్రమించు 

కొన్నారు. రామలక్కుణులు ఉత్తరద్వారమును అడ్డ గించినారు. అదియే రావణు డుండు 

. ద్వారము. కావున (శ్రీరాముడు తప్ప మశెవ్వరును దానిని రకింపజాలరు. తూర్పు 

ద్యారమును నీలుడు, దకిణద్వారమును అంగదుడు, వళ్చిమద్యారమును హనుమంతుడు 

వారివారి సైన్యముల గూడి రతించుచున్నారు. మధ్యగుల్మమును సుగ్రీవుడు 

కాపాడుచున్నాడు. ఒకొక్క ద్వారముయొద్దను, వానర సేనలు కోట్ల లెక్కన 

ఉన్నారు. వానర నై.న్భములు నడచుచుండినప్పుడు కలిగిన ధ్వనికి లంకాపురి వణకి 

పోయినది. వానరులు లంకాపురిని ముట్టడించినారు. 

అంగదుని రాయబారము 

రాజనీతిని అనుసరించి, శ్రీరాముడు తన మి[తులతో ఆలోచించి విభీషణుని 

అనుమతి పొంది, రావణునికి రాయబారము పంపుటకు నిశ్చయించి అంగదునితో అను 

చున్నాడు. 
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రాముడు : అంగచా ! నీవు లంకకు ఎగిరిపోయి, రావణునితో నా మాటగా నిర్భయ 

ముగా ఇట్లు చెప్పుము “రాతసాధమా ! నేను నీ పాలిటి యముడవై వచ్చి 

లంకాద్యారమునం దున్నాను. నేను లేని నమయము చూచి, నీవు సీతను 

అపహారించితివి.. సీతను నాకు సమర్పించి నన్ను శరణు వేడుకొనుము. లేనిచో 

నేను నా బాణములను [వయోగించి లోకమును అరాకసము గావింతును. 

ధర్మాత్ముడైన విభీషణుడు లంకేశ్వరుడు కాగలడు. నీవు పరమ పాపివి. 

అధర్మము నా|శ్రయించితివి, నీవు ఒక్క తణమెనను రాజుగా నుండదగవు. నీవు 

నా చాణహాతుడవై పునీతుడవు కాగలవు. నేను నీ కొక హితమును చెప్పు 

చున్నాను వినుము, నీ అపర్మకియలు నీవే చేసికొనుము. లంకను ఇక చూడ - 

లేవు కాబట్టి ఇప్పుడే చక్కగా చూచుకొనుము. నీ|పాణము నా చేతిలో 
నున్నది. జక 

అరాక్షస మిమం లోకం కరాస్మి నిశితై శ్ళరెః 

న చే చృరణ మధ్యేషీ మాముపాదాయ మైథిలీమ్. [66 

ధర్మాత్మా రక్షసాం శ్రేష్ట స్స ప్రాఫపోఒయం విభీషణః 

లంకె శ్వర్యం (ధువం శ్రీమా నయం (పాపో ప్నో త్యకంటకమ్ 41-67 

న హీ రాజ్య మధర్మేణ భో కుం శణమపి ర్తయా. 41.68 

మచ్చరై స్వం రణే శాంత స్తతః పూతో భవిష 41.69 

(బ్రవీమి త్వాం హితం వాక్యం కియతా వౌర్డ్యదై హి హికమ్ 

సుదృష్టా క్రియతాం లంకా జీవితం తే మయి సితమ్ 41.71 

అంగదు. డీ సంచేశమును కొనిపోయి, మంతుల నడుమ నున్న రావణునికి చెప్పు 
చున్నాడు. 

అంగదుడు: నేను కోసలేందుడై న (భీరామునిి దూతను. వాలి కుమారుడను. నా పేరు 

అంగదుడు. నీవును వినియే యుందువు. (శ్రీరాముడు నీ కొక నం చేశమును 
పంపినాడు వినుము, 

అంగదు డిట్లు చెప్పి, రామ సం దెశమును రావణునికి వినిపించినాడు. రావణుడు 
“కోపించి “వీనిని పట్టి బంధించి వధింపుడు అని తన రాతనుల కాజ్టూపించినాడు. 

' అంగదునివైెకి నలుగురు రాక్షసులు వచ్చి వానిని పట్టుక”న్నారు. అంగదుడు వారికి 

బుద్ధిపూర్వక ముగా పట్టుబడి వారిని తన బాహుమూలములలో ఇరికించుకొని మవో 

| వేగముతో [పాసాదమునె శెగిరినాడు. ఆ వేగమునకు రాక్షసులు [కిందపడి పోయినారు. 



శ్రీరాముడు వానరులకు ఉత్తరు విచ్చుట ర్్ర్? 

అంగదుడు |పాసాద శిఖరమును పగులగొట్టి సింహనాదముబేసీి ఆకసమున కెగిరి 

శ్రీరాముని సన్ని ధానము చేరినాడు. 

రావణుని కన్నులయెదుటనే ఇంతపని జరిగినది. రావణుడు కోపోద్రిక్తు 

డై_నాడు. తనకు -వినాళ కాలము సమీపించిన దని భయవడి నిట్టూర్పులువ్మున్చినాడు. 

[స్ముగీవుడు కిరీటమును ఎగురగొట్టినాడు. అంగదుడు (పొసాదమును పగులగొట్టి 

నాడు. ఇం కేమున్నది !] 

రావణస్తు పరం చే కోధం (ప్రాసాద ధర్షణాత్ 

వినాశం చాత్మనః పశ్య న్నిశ్ళా 3న వరమోబఒభవత్ 41.91 

లంకాపురి ముట్టడి 

అపారమైన వానర సెన లంకాపురమును చుట్టుముట్టినది. లంకకు వానరమయ 
మైన [క _త్త[వాకార మొకటి ఏర్పడినచా యన్నట్టు కనిపించినది. వానరులు 

(వాకార ము చుట్టును ఉన్నారు. 

రాకనులు భయకంపితులై దీనులై హోవోకారములు చేయుచున్నారు. కొందరు 

రాఠసులు 'రావణునియొద్దకు పోయి వానరులు పట్టణమును ముట్టడించిన నమా 

వారము తెలియచవేసినారు. రావణుడు నగరరతణకు వలసిన (వత్యకవిధానములు 

సిద్దము చేసి |పాసాదము పై కెక్కి చూచినాడు. ఎక్కడ చూచినను వానర పరంపరలే. 

రాముని వానర నెనలను చూచి రావణుడు దిగులొందినాడు. 

శ్రీరాముడు వానరులకు ఉత్తరు విచ్చుట 

(శ్రీరాముడు లంకాపురమువంక చూచినాడు. సీతాదేవి జ్ఞప్తికి వచ్చినది. 

సీతాదేవి దీనావస్థను తలచుకొని, రాతసులను వధింప నిశ్చయించుకొని (శ్రీరాముడు 

శ|తుసంవోరము చేయు డని వానరనై న్యము కాజ్ఞాపించినాడు. 

పీడ్యమానాం స ధర్మాత్మా వై దేహీ మనుచింత యన్ 

క్షిప్ర మాజ్ఞాపయామాస వానరాన్ ద్విషతాం వధే, 42.9 

వానరులు వృక్షములను పర్యత శిఖర ములను గై కొెని యుద్దసన్నద్ద్లులె సింహా 

నాదములు చేసినారు. లంకా |పొకారముల నెక్కి పురములో ప్రవేశించి, అగ _డ్తలను 

పూడ్చి, గృహములను గోపురములను ధ్వంసము చేసినారు. వానర సేనానాయకులు 

వారివారికి నియమింపబడిన స్థానములను ఆ[కమించుకొన్నారు. రామలవ్మణులు ఉత్తర 
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చ్వారమును చేరియుండిరి. విభీషణుడు కవచము తొడిగి, గదను కొని, రాముని 
వెంట చరించుచు, ఆయన ఆజ్ఞను నిరీకించుచుండినాడు. 

రావణుడు తన సేనలను కదలించినాడు. శేరీనినాదములు మిన్నుముట్టినవి. 
వానరుల సింహనాదములు చెలళేగినవి. 

యుద్ద (పారంభము 

యుద్దము [పారంభ మైనది. చేవానురుల యుద్దమువలె సాగినది. 

ఎత స్మి న్నంతరే “ఘోర స్పం[గ్రామ సృమవర్తత 

రక్షసాం వానరాణాం చ యథా దేవాసురే పురా, 42.41 
వానరులు “రాజా జయతి ను|గీవః” అని కిలారించుచు పోరాడినారు. దొమ్మి 

యుద్ధములు, ద్వంద్వ యుద్రములు అనేకములు జరిగినవి. 

అంగదునికి ఇం[దజిత్తునకు, నంపాతికి (విఫిమణుని మంతి) [పజంఘునికి, 
వానుమంతునికి జంబుమాలికి, విఫీషణునికి మి|తఘ్మ్ను నికి, నీలునికి కుంభునికి, ను గీవునకు 
[ప్రఘనునకు, లక్ష్మణునికి విరూపాక్షునికి ద్వంద్వయుద్దములు జరిగినవి, అగ్ని కేతుడు, 
రళ్ళి కేతుడు, సుప్తఘ్నుడు, యజ్ఞ కోపుడు అను నలుగురు రాకునులు వకమొ. 
(శ్రీరామునితో యుద్దము చేసినారు. (శ్రీరాముడు ఆ నలువురను వధించినాడు. 

అంగదుడు ఇం (దజిత్తుని రథమును నుగ్గుచేసి సారథిని వధించినాడు. వానరుల. 
చెతులలోపడి రాక్షసులు తండోపతండములుగా హతులె నారు. ఎందరో రాకనులకు తీవ 
గాయము లై నవి. రాతనులు “సూర్యుడు ఎప్పుడు అ_స్టమించునా” అని వేచియుండిరి.. 

| సూర్యుడు [కుంకినచో రాకనులకు బల మభివృద్ది యగును] 

విదార్యమాణా హరిపుంగవై స్తదా 

నిశాచరా శోణిత దిగ్ద గా(తాః 

పున స్సుయుద్ధం తరసా సమాస్టితా 
దివాకరన్యా స్తమయాభికాంక్షిణ: 4847 

సూర్యుడు అ_స్తమించినాడు. కాని యుద్దముమా[తము ఆగలేదు. 

రాతి యుద్దము 

రా త్రియందుకూడ యుద్దము జరుగుచునే యుండినది. 

అన్యోన్యం బద్దవై రాణాం ఘోరాణాం జయ మీచ్చతామ్ 
సం ప్రవృత్తం నిశాయుద్దం తదా వానర రక్షసామ్, 442 



నూాగపాశము ర్గ్ర్్రీ 

చీకటిలో వానరుడు రాకనుడు అను గుర్తు తెలియక తమ పవమువాంరిని 

తామే చంపుకొనుచున్నారు. అంధ కారమున రాకనులు వానరులను భథింవ సాగినారు, 

రామలవ్మణులు చఛచాణములు [పయోాగించి కన్నులకు కనిపించిన వారిని, కనిపించని 

వారిని, అనేక రాకనవీరులను వధించినారు, 

లక్ష్మణళ్చాపి రామశ్చ శరై రాశీవిషోపమైః 

దృళ్యాదృళశ్యాని రక్షెంసి (ప్రవరాణి నిజఘ్నతుః 44.9 

గాథాంధ కారమునకు తోడు, యుద్దభూమిలో శేగినదుమ్ము యోధుల కంటిచూపు 

.నడ్డగించినది. రకములు వెల్లువలై [పవహించినవి. వానరులు రాకునులు చచ్చిపడిపోవు 

చుండిరి. ఆ రాత్రి కాళరా(తి యెనది. ఎప్పటి కైనను తెల్లవారునా అని అనిపించినది, 

సా బభూవ నిశా ఘోరా హరిరాక్షస హారిణీ 

కాళరా[తీవ భూతానాం సర్వేషాం దురతిక్రమా. 44.16 

i రాక్షసులు (శ్రీరామునిమీద బాణవర్ష ములు కురిపించినారు, శ్రీరాముని చెకి 

వచ్చిన యమశతుడు, మహోపార్చుుడు, మహోదరుడు, వ(జదంస్ట్రుడు, శుక, సారణులు 

రాముని జాణపాతమును నహింవలేక యుద్దభూమినుండి పారిపోయి [షపాణములు 

దక్కించుకొన్నారు. (శ్రీరాముని ఎదుట నిలబడిన రాతను లందరు వాతులె నారు. 

మహోాశాయులై న గోలాంగూల వీరులు రాక్షసులను భఉంపసాగినారు. 

అంగదుడు ఇం | దజిత్తుని రథాళ్వములను, సారథిని వధించి ఇం దజిత్తును 

వధించుటకు [ప్రయత్నము చేయగా ఇం దజిత్తు రథమును విడిచిపెట్టి అంతర్ధాన మెనాడు. 

యుద్ద మునందు ఇం|దజిత్తు [వపభావము నెరింగిన "దేవతలు బుషులు అంగదుడు 

కావించిన అద్భుత కార్యమును [వశంసించినారు. రామలత్ముణులును, - సు|గీవుడును, 

అంగదుని అధినందించినారు. 

రాముడు : వానరులారా! జాగరూకులై యుండుడు. మీ రాజును రతించుకొనుడు. 

(బహ్మృద త్త మెన వరము నాళయించుకొని ముల్లోకములను బాధించుచున్న 

ఇం|దజిత్తుకు చావు మూడినది. కొంచెము సేపు ఓపిక పట్టుడు. బీనిని నా బాణము 

నకు ఆహుతి గావింతును. భయవడకుడు. 

| అద్యైవ క్షమితవ్యం మే భవంతో విగతజ్వరాః టి? 

నాగవాశము 

ఇం దజిత్తు తనకు గల శక్తిని వినియోగించి అద్భృళ్యుడై. బాణములు కుప్పించు 

' చున్నాడు. రామలక్ముణుల శరీరములనిండ నాగమయశరములు (ప్రయోగించి ఇద్దణిని 

.నాగపాళములతో బంధించినాడు. 
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మాయయా సంవృత స్తత్ర మోహయన్ రాఘవౌ యుధి 

అదృశ్య స్పర్వభూతానాం కూటయోరీ నిశాచరః 44.89 

బబంధ శరబంధేన (భ్రాతరౌ రామలక్ష్ముణొ 44.40 

ఇంద్రజిత్తు ఎందున్నాడో తెలియుట లేదు. అంగదుడు, నీలుడు, మున్నగు 
పదిమంది వానర వీరులను పిలిచి శ్రీరాముడు ఇం|దజి త్తున్న స్థానమును కనిపెట్టు డని 
ఆజ్ఞూపించినాడు. వారలు 'ఆకాశమున కెగిరి దశదిశలు 'వెదకిరి కాని లాభము లేక 
పోయినది. ఇ౦ | దజిత్తు [బహ్మో(న్ర్రము [ప్రయోగించి వానరులను వారించి రామలవ్మణుల 

మీద జాణవర్ష ము కురిపించుచున్నాడు, రామలవ్మణుల శరీరములలో కొంచెమైనను 
నందు లేకుండునట్లు సర్పబాణములు నిండిపోయినవి. 

నిరంతర శరీరా తౌ థ్రాతరౌ రామలక్మణా 

క్రుద్ధేనేం ద్రజితా వీరౌ పన్నగై శృరతాం గతెః. (ర్ 

ఇద్దరి శరీరములనుండియు రక్తము [పవహించుట కారంభ మెనది. 

ఉం(ద జోత్తు : (అంతన్రానగతుడై) నేను అంతర్థానము 'నొంది యుద్దము చేయుచుండగా 
నన్ను చూచుటకుగాని, నా చెంతకు వచ్చుటకుగాని దేవేం దునికికూడ సాధ్యము 
కాదు - మీకు సాధ్య మగునా ! నేను మిమ్ముల నిద్దరిని బాణములతో కప్పి 
వేసితిని. ఇప్పుడే మిమ్ము యమపురికి పంపగలను. 

ఈ మాటలు చెప్పి ఇందజిత్తు సింవానాదము చేయుచు మరికొన్ని చాణములు 
వేయగా రామలవ్మణులకు కనుచూపు సై తను మందగించినది. 

దిద్ధా తు శరబంధేన తావుభొ రణమూర్దని, 

నిమేషాలంతరమా(తేణ న శేకతు రుదీక్షితుమ్. 45.16 
రామలత్మణులు బాణకుతగా[తులై. రజ్జుము క్తములై న ఇం[దధ్వజములవలి 

నేలైై పడిపోయినారు. భూనాథులై న ఇద్దరును భూమిపై పడిపోయినారు. ముందు 
[శీరాముడును, పిమ్మట లకణుడును పడినారు. 

నిపేతతు ర్మ హేష్యాసౌ జగత్యాం జగతీపతీ, 45.18 
పపాత ప్రథమం రామో విద్ధో మర్మసు మార్గణై 8, 45.22 

అట్లు పడియున్న రామునినె ఇందజిత్తు బాణములు వేయుచునేయుండినాడు. 
లక్మణుడు రాముని స్థితిని చూచి |పాణమునుగూర్చి నిరాశ నొందినాడు. 

బాణపొతాంత రే రామం పతితం పురుషర్షభమ్ 
స తత లక్కణో దృష్ట్వా నిరాళో జీవితే భవత్. 4ర్.2ి5 
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లత్మణుని దుఃఖము చూచి వానరు .లందరును దూఖించినారు, రామలత్మణు 

లిద్దరు నాగపాళ' బద్దులె నేలవై శయనించియుండగా వానుమంతుడు మున్నగు వాన 

రులు "వారి చుట్టును నిలబడి ఆకసమువె పు భూమివైవు చూచుచు దుఃఖపడుచున్నారు. 

సు|గీవుడును విఫీషణుడును వచ్చి పరితపించుచు ఆకసమువై పు చూచిరిగాని ఇం| దజిత్తు 

ఎందును కానరాలేదు. బాణములుమా తము వానరుల వై పడుచుండినవి. 

విభీషణుడు మ్యాతము తన మాయచే ఇం ద్రజిత్తును చూడగలిగినాడు. 

తంతు మాయాప్రతిచ్చన్నం మాయయెవ విభీషణః 

వీక్షమాణో దదర్శాథ భ్రాతుః పుత్ర మవస్థితమ్. 46.9 

ఇంద బొత్తు : (రాక్షసులతో) నేను రామలవ్మణులను బాణపాశములతో బంధించితిని. 

దేవతలు బుషులు అందరును పకమె వచ్చినను ఏరిని ఈ బంధమునుండి 

విడిపింపలేరు. 

నేమౌ మోకయితుం శక్యా వేత స్మా దిషుబంధనాత్ 

సరై్వైరపి సమాగమ్య సర్షిసం మై స్పురాసు3 8. 46.18 
~~ 

ఎవ్వని గురించిన దిగులుచే మా తంగడి శోకపీడితుడై, పానుపున మేను వాల్పక 

దీ రరా|తులను గడపుచున్నాడో, ఎవ్వడు మన లంకను కలచిపుచ్చి కలగుండుపరచి మన 

కెల్లరకు మూలవారుశై అనర్జకరుడై యుండెనో ఆ రాముని నేను వధించిపుచ్చితిని. 

యత్క్ల తే చింతయానస్య శోకా ర్తస్య పితు ర్మమ 

అస్ప పై శయనం గాత్రె శ్రీయామా యాతి శర్వరీ. 40.14 

కృ'క్సేషేయం యత్ర తే లంకా నదీ వర్షాస్వివాఒకులా 

సోఒయం మూలహరో ఒనర్హ స్పర్వేషాం నిహతో మయా. ఢ015 

[| రామునివలని భయమున రావణుని వాదయమున దిగులు నెలకొనుటచే అతనికి 

రాతి వేళల నిదురపట్టుట లేదు: లంకలోని రాతను లందరు రామభయముతో వణకిపోవు 

చున్నారు. ఈ మాటలు ఇం దజిత్తు స్వయముగా చెప్పుచున్నాడు, రావణుడును, రాతనులును, 

ఎంత భయవడియున్నారో !] 

రామలక్ముణులు చేష్టలు దక్కిపడియుండుట చూచి వారు చనిపోయినారని 

విశ్వసించి ఇం|దజిత్తు పట్టణములోనికి మరలిపోయినాడు. 

నిష్పందౌ తు తదా దృష్ట్వా తావుభౌ రామలక్షుణొ 

వసుఢాయాం నిరుచ్చా పొ హతావిత్యన్వమన్యత . 46.27 
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వానరు లందరు దుఃఖనులో నున్నారు. రామలవ్మణుల 'శతేమమునుగూర్చి ను[గీ 

వుడు భయపడి దుఃఖితుడై యుండుటచూచి విఖీమణుడు న్నుగీవునితో అనుచున్నాడు. 

విభీషణుడు : మిత్రమా! దుఃఖంపకుము. యుద్ధములు ఇశై యుండును. ఎల్లప్పుడును 

జయమే కలుగదు. రామలక్ష్మణులు మూర్చలో నున్నారు. మన అదృష్టము 

చక్కగా నున్నచో వీరు తేరుకొనగలరు. నీవు ఛై ర్య మూని నాకు ధైర్యము 

చెప్పవలసిన వాడవుక దా ! దుఃఖంపకుము. సత్యమును, ధర్మమును అవలంబించి 

యున్న వీరికి మరణభయము లేదు. 

ఏవం [పాయాణిీ యుద్ధాని విజయో నాస్తి నైష్టికః. 46.81 

సశేషభాగ్యతాఒస్మాకం యది వీర భవిష్యతి 

మోహ మేతౌ (ప్రహాస్యేతే మహాత్మానా మహాబలౌ, 46.02 

సత్యధర్మాభియుకానాం నాస్తి మృత్యుకృత ౦ భయమ్. 46.38 

ఈ మాటలు చెప్పి విధీషణుడు జలము అభిమం|త్రించి ను|గీవుని నేత్రములను 

ముఖమును తుడిచి, 

బిభీవణుడు : ఈ సమయములో మన మెంతమా[తము అధే ర్యవడరాదు. రామలత్మణులు 

మూర్భనుండి తేరువరకు వారిని రక్షింపవలయును. వారికి (పాణభయము లేదు. 

మృత్యువు సన్నిహితముగా నుండువారి కిట్టి ముఖకాంతి ఎన్నటికిని ఉండదు. 

ఈ వానరు లందరు భయపడి గుసగున లాడుకొనుచున్నారు. వారి భయమును 

వోగొట్టుము. 

ఈ మాటలు చెప్పి విఖీషణుడు నుగీవుని ఊరడించినాడు, 

ఇంద్రజిత్తు నాగపాశమునుగూర్చి రావణునికి చెప్పుట 

ఇందజిత్తు తం|డిసన్నిధి కరిగి నమస్కరించి “రామలవ్మణులు వాతు లై నారు” 

అని నివేదించినాడు. రావణుడు ఆసనముననుండి లేచి సంతోషపరవశుడ కొడుకును 
కవుగిలించుకొన్నాడు. రామలత్మణులను నాగపాళముతో బంధించిన విషయమును, 
వారు కాంతితరిగి నిశృష్టులె పడియున్న విషయమును, ఇం దజిత్తు సవిన్తరముగా తం|డికి 

నివేదింపగా, రావణుడు రామభయమును వీడి కుమారుని [పశంసించినాడు. 

సీతా దేవికి కావలి గాయుచుండిన |తిజట మున్నగు రాకస్యస్త్రీలను పిలిపించి 
రావణుడు వారితో అనుచున్నాడు. 
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రొవోణుడు : ఇం| దజిత్తు రామలవ్మణులను వధించినాడని సీతతో చెప్పి ఆమెను పుష్పక 

విమానముషె నెక్కించుకొని రామలవ్మణులు పడియున్న చోటికి. తీసికొని 

పోయి చూపవలయును. ఎవ్వనిపె ఆధారపడి సీత ఇన్నినాళ్ళు నా వళము 

కాకుండినదో ఆ రాముడు మరణించినాడు కావున సీత దిక్కులేనిదై అన్ని 
ఆశలను వదలుకొని తానే స్వయముగా నా యరధీనురాలు కాగలదు. 

అద్య కాలవళం ప్రాప్తం రణే రామం సలక్ష్మణమ్ 

ఆ వేశ్య వినివృతాళా నాన్యాం గతి మపళ్యతీ, 47.1 

నిరపేక్ష విశాలాక్షీ మాముపస్థాన్యతే స్వయమ్, 47.1 

రాకున్న స్త్రీలు సీతాదేవిని పుష్పక విమానములో నెక్కించుకొని రామలక్మణు 
లుండిన చోటికి కొనిపోయినారు. 

ఈ లోపలనే రావణుడు ధ్యజముల నెత్సించి పట్టణమును అలంకారము చేయించి 

నాడు. ఇం[దజిత్తు రామలవ్మణులను వధించినా డని ఊరిలో చాటింపు చేయించినాడు. 

రావణో ౬కారయల్లంకాం పతాకాధ్వజ మాలినీమ్. ఢీ 16 

(పాఘోషయత హృష్టశ్చ లంకాయా౦ రాక్ష సేశ్వరః 

రాఘవో లక్ష్మణశై పెన హతా వింద్రజితా రణే. 47.1 

సీతాదేవి రామలక్ష్మణులను చూచి దుఃఖించుట 

సీతా దేవి పుష్పక విమాన మునుండి రామలవ్మణులను చూచినది. వానరు లందరు 

దుఃఖార్హులె రామలత్మణులను పరివేష్టించియున్నారు. శరతల్పగతులై న రామలవ్మణు 

లను చూచి సీతాదేవి దుఃఖములో మునిగిపోయి విలపించుచున్నది. 

నీల్: సాముదిక లక్షణము అరిగిన (పాజ్జులు నాకు సంతానము కలుగుననియు, 

సొమంగల్యముగల భాగ్యవతి ననియు చెప్పిరిగచా ! ఇట్టి దుర్గతి నా కెట్లు 

కలిగినది ! వారి మాటలు అనృతములేనా! నా భర్త నన్నుగూడి సామాజ్య 

పట్టాభిషిక్తు డగునని, నేను రాణి నగుదునని, మంగళకరినని, నాభర్త నన్ను 

గూడి అశ్వ మేధయాగములను చేయునని, జ్ఞానులు చెప్పిన మాట లన్నియు 

కల్పలనా ! పట్టమహిపికి ఉండవలసిన లక్షణము లన్నియు నాకు కలవుగదా |! 

[ఈ ఘట్టమున సీతాదేవి తన అవయవములను వర్షించి సాము(దిక లతణములను 

స్మరించిన ది. ] 
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అధిరాజ్యేభిషేకో మే బ్రాహ్మణైః పతినా సహ 
కృతాంతకుశలైరుక్రం తత్సర్వం వితథీ కృతమ్. 48-14 

ఆహో! ఎంతపని జరిగినది ! రామలక్షుణులు నాకొరకు ఎందెందో వెదకి, నే నున్న 
(ప్రదేశమును తెలిసికొని దు_స్తరమైన సము|దమును దాటివచ్చి, తుదకు గోష్సాదమంతటి 
ఇం|దజిత్తు మాయలో నిహాతులై పోయిరిగదా ! రాముని అస్త్రము అన్నియు ఏమైనట్టు! 
ఇం|దజిత్తు కపటయుద్దము చేసి. ఇంతపనిచేయగలిగినాడు. రామునికంటబడిన క తువు 

బతికిపోగలడా ! కాలునికి సాధ్యముకాని కార్యములేదు. దై వమునకు తిరుగులేదు. 

న కాలస్యాతిభారో_స్తి కృతాంతశ్చ సుదుర్ణయః, 48.19 

అయ్యో పాపము! కౌసల్య ఏమైపోవునోగచా ! మేము ముగ్గురము వనవాన 
(వతమును పూర్తిచేసికొని యెొప్పుడెప్పుడు వత్తుమా యని మా కోన మెదురు చూచుచు 
కాలము గడపుచున్నది! 

(త్రిజట సీతాదేవిని ఊరడించుట 

ఇట్లు పిలపించుచున్న సీతాదేవిని |తిజట ఊరడించినది. 

(జట: చేవీ! దుఃఖపడకుము. నీ భర్త |బతికియే యున్నాడు. రామలవ్మణులు జీవించి 
యున్నారు. నాథుడు వాతుడైయుండినచే సెనికు లీరీతి రోషముతోను, 
ఉత్నావాముతోను ఉండజాలరు. మరియొకమాట. వారు [బతికియుండనిచో, 
దివ్యమైన ఈ పుష్పకవిమానము నిన్ను వహింపదు. 

ఇదం విమానం వై దేహి పుష్పకం నామ నామతః 

దివ్యం త్వాం ధారయేనై వం యద్యేతౌ గతజీవితౌ, 48.25 

నవనుకొన్నట్టు జరిగియుండు నేని వానర సేన చెల్లాచెదనై పొరిపోయియుండును. 
అట్లుగాక, మై నికులందరు రామలవ్మణులను సంరషీంచుచున్నారు. వారు నిశ్చయముగా 
బితికయే యున్నారు. నాకు నీవైగల న్నే హమునుబట్టి ఇంతదూరము చెప్పుచున్నాను. 
నీ సద్గుణములు, నీ పాతి వత్యము నన్ను ఆకర్షి ంచినవి. 

చారిత్రసు ఖశీలత్వా త్రవిష్టాసి మనో మమ, 48.29 

'రామలక్మణులను జయించుట. చేవేందునికిని సాధ్యముకాదు. నీకొక గుర్తు 
చెప్పుచున్నాను, రామలవ్మణులు మూర్భనొ"ందియున్నను 'వారిముఖ కాంతి కొొంచెమె 

నను తగ్గలేదు. 

నిస్సంజ్ఞావప్యుభావేతౌ నైవ లక్ష్మీ ర్వియుజ్య తే. 48-81 
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వారు నిస్సం దేవాముగా |బతికియున్నారు. నీవు దుఃఖింపకుము. 

నేత : (అంజలి చేసి) త్రిజటా ! నీ మాట నిజమగునుగాక ! 

(తిజట సీతా దేవిని పుష్పకవిమానములో తెచ్చి అశోకవనమున దించినది. 

శ్రీరాముడు మూర్చదేరి విలపించుట 

వానరపవీరు లందరు రామలవ్మణులకు కావలికాయు చుండినారు. కొంత సేపటికి 

రాముడు మూర్చ్భనుండి శేరినాడు. ధీరుడు, బలవంతుడు అయిన శ్రీరాముడు కండ్లు 

తెరచి చూచినాడు. 

ఏతస్మిన్నంతరే రామః ప్రత్యబుధ్యత వీర్యవాన్ 

స్థిరత్వా త్సత్త్వయోగాచ్చ శరై స్పందానితోఒపి సన్. 49-8 

లక్షుణుడు ర _క్షసికాంగుడ౭. 'తెలివిదప్పి పడియున్నా డు. 

రాముడు : యుద్దభూమిలో నా తమ్ము డిట్లు పడియుండుట చూడవలసివచ్చినదిగచా ! 
నా కిక సీతతోగాని, ఈ నాదేహముతోగాని పనియేమి? లోకములో వెదకుదు 

మేని సీతవంటి యువతి ఎందైన డొరకునేమోగాని లక్మణునివంటి తమ్ముడు 

మా|తము దొరకడు. 

శక్యా సీతాసచూ నారీ మర్ద్యలోకే విచిన్యతా 

న లక్మణసమో (భ్రాతా సచివ స్వాంపరాయికః. 49.6 

లక్మణుడు మరణించునేని నేను వానరుల కళ్గుదుటనే [పాణము విడిచెదను. 

లత్మణుడులేక నే నయోధ్య శేగి సుమి తా దేవిని ఆ శ్వాసింపగలనా ! లక్షుణుడు నన్ను 

వెంబడించి అరణ్యమున కట్టు వచ్చె నో "క్త నేరును వాసి ననునరించి యమలోకమున 

కేీగెదను. 

యథివ మాం వనం యాంత మనుయాతో మహోదు 

అహామ ప నుయాన్మామి థెవబైసం యమ క్షయము. శీర. 17 

నెన నా దుర్మయములే 5*రణ 
Qn (స 

లమ్మణున క క దురవన కబుగురురు అనాగ)ండ ? 
ట్ర్ భి 

ముల యుండును, గోోవము) వచ్చిగ ను ఆనుడ కు సాల్ వగువముగాగాని అ|పి.గుముగా 
యల 

గాని ఒక్కమాట యొనను పలికిన వాడు కాడుగదడి* లత్ముయుడు | 
(ఉక 

సురుషేనాపి వీరేణ ఈ అత్కుణేన స స సంస్మరే 
జు 

పరుషం విప్రియం ౫ వాపి (శ్రావితం తు రదాచస. A919 
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లవ్మణుడు వక -కాలమున అయిదువందల బాణములు వేయగల వాడు. బాణా స్త్ర 

(ప్రయోగ కౌళలమునందు వెయి చేతులుగల కా _రృవీర్యునికన్నను ఎక్కువవాడు. 

విససర్టెక వేగేన పంచ బాణశతాని యః 

ఇస్వ స్టేష్వధిక స్తస్మా తా ర్తవీర్యాచ్చ లక్ష్మణః 49-2( 

అట్టి లక్మణుడు నేడు యుద్ధ భూమిలో పడియున్నాడు గదా! నేను విఖీషణుని 

రాతసరాజుగా చేయనివాడనై నా మాట శెల్లించుకొనలేక అసత్యదోవము 

తెచ్చుకొన్నాను. 

సుగీవా 1 నేను లేకుండుట చూచి రావణుడు నిన్ను తరిమికొట్టును. కావున 

నీ విప్పుజే కిష్కింధకు వెళ్ళిపొమ్ము. వానరులను సేతువుమీద నడిపించుకొని ఊరికి 

చేరుము. హనుమంతుడు గొప్పకార్యమును సాధించినాడు. మీ రందరు నాకు ఎంతో 

నవోయము చేసినారు. న్నుగీవా ! మృతుడు చేయదగిన దంతయు నివు చేసితివి. కాని 

దె వమును ఎవ్వ డతి[కమింపగలడు ? నేను మీ కందరకు అనుజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను. మీరు 

వెళ్ళి సుఖముగా నుండుడు. 

(శ్రీరాము డిట్లు విలపించుట చూచి వానరులు కన్నీరు కార్చినారు. విభీషణుడు 

గచాపాణియై వానరనైై న్యము పారిపోనీయక నిల్వరించి, రామలక్షుణు లున్న చోటికి 

వచ్చినాడు. అచ్చటనుండిన వానరులు విఖీవణుని చూచి ఇం [దజిత్తు వచ్చె నని భావించి 

భయపడి పరుగులు తీయసాగినారు. 

నుగీళుడు : జాంబవంతుడా'! “ఈ వచ్చినవాడు ఇం|దజిత్తుకాడు. ఇతడు విభీషణుడు” 

అని మన సేనలకు చెప్పి వారిని మరలింపుము. 

పారిపోవుచున్న వానర సేనలకు జాంబవంతుడు ధైర్యము చెప్పి వారిని 

మరలించినాడు, 

విభీషణుని దుఃఖము : నుగ్రీవుని ఊరడింపు 

రామలక్ష్మణుల పరిస్థితిచూ చిన ఏభథీవణునికి కొంత దిగులు కలిగినది. జలమునూ 

గెకొని రామలవ్మణుల నేత్రములను శుడిచినాడు. విథీషణునికి దుఃఖము వచ్చి విల: 

పించుచున్నాడు, 

బిభీవణుణు : దుర్మార్గుడెన ఇం|దజిత్తు మాయను [ప్రయోగించి కామలవ్మణులను మోన 

గించినాడు. శరీరమున బాణములు |గుచ్చుకొనుటచే వీ రిద్దరు శల్యకములవలె 

చూపట్టుచు యుద్దభూమిలో పడియున్నారు. ఎవ్వరి వీర్యము నాళయించి. 
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నేను |వతిష్ణ పొందగోరితినో, వారు నేలమీదవడిపోయి మరణించున ట్లున్నారు. 
నాకు రాజ్ఞముె కోరిక నశించినది. నే నిక |బతికియుందునేని ఆపద కలుగుట 

నిశ్చయము. నా శ/తువై న రావణుడు తన |పతిజ్ఞను నెరవేర్చుకొనగలడు, 
యా ళా 

ort వ 1 [నన్ను [బతుక నీయడు | 

యయోర్వీర్య ముసాశిత్య (పతిషా కాంక్షీతా మయా 
© 

తావుభొ దేహనాశాయ (ప్రసుపౌ పురుషర్షభౌ. 50.18 

4 శ అన ?, అభ మో శో 
జీనన్నద్య విపన్నో స్మి నష్టరాజ్యమనో రథః 

ప|పతి పు స్నకామో రావణ త్ $, dl పా _ప్ప(ప జ్జిశ్చ రిపు స్పక 1 కృతః (.19 

వగీభ్రడు 2 విథీషణ్ఞా! దిగులు పడకుము. నీకు రాజ్యము తప్పక లభించును. రావణుడు తన 

కోర్కెను తీర్చుకొన లేడు, రామలవ్మణులు మూర జెందియున్నారు. అంతే. 

కొంత సేపటిలో “తేరుకొని రావణుని, అతని అనుచరులను సంహరింపగలరు. 

రాజం |పాహసి ధర్శజ లంకాయాం నా|త సంశయ కిం అాప్ప్యన ధర్మజ్ఞ ఆ సంశయః 
రాపణ సృహప్పశతేణ నేహ కామ మవాప్ప్యతే. 50.21 

న రుజా పీడితావేతా వుఛౌ రాఘపలక్మణొ 

త్య్వ్వా మోహం పధిష్యాతే సగణం రావణం రణే. 50.22 

నుగీళ్రుడు : (సుౌబణుని చూచి) మామా ! రామలక్షుణులు మూర్చదేరినవెంటనే నీవు 

వారిరుష రను తీసికొని కిష్కింధకు వెళ్లుము. నేను రావణుని వధించి సీతా దేవిని 

తీసికొ”నివచ్చెదను. 

| ను ముడు 5 స్య డు; సు గీవుడు రామలవ్మణులను చై_ద్యునికి అప్పగించి రావణునితో 

యుద్దము చేయుటకు త నీ సునుకొన్నాడు, స్నుగీవుని సాహానము, మీత భావము, మరవ 

'రానిఏ | 

నుషణుతు : పు రగు. దీపాసుగుల యుద్దములో చానసులు బాణములు వేసి దేవతలను 

ఇరు నొప్పించినారు. ఉప్పుడు బృపహాన్నతి కొన్న మం|[తములను, కొన్ని ఓషధు 

థను. ప్రయూనించి. చేనతలకు. చికిత్స చేసినాడు. ఆ ఓపధులు తఉరసము[ద 

Mumm సెర్యతముల్మవ నున్నసి. సెంజీవకరణేి, విశల్యక రణి అనునవి. తీర 

సము సనుంని అమ్మ్బునమును మళథంచినచోట సం దపర్వత ము, [దోణపర్వతము 

మను రెండు పగగ్గ్గములున్న సి. దేవతలు ఆ ఓషధులను ఆ పర్వత ములమీద ఉంచి 

యున్నాగు. హనుమంతుని పంపి ఆ ఓషధులను తెప్పింపుము. 

ఆయం వాయుసుతో రాజకా హనుమాం స్తత గచ్చతు, 50.92 



ర్ 608 యుద్దకాండ ము 

నాగపాశ విమోచనము 

ఈ మాటలలోనే ఒక వెనుగాలి వీచినది. మరుతణములో గరుత్మంతుడు 

సాఖాత్కరించినాడు. రామలక్ష్మణులను శరరూపమున బంధించిన సర్పములు ఎక్కడి 

వక్కడ పటాపంచలై. పారిపోయినవి. 

(హనుమంతునికి ఒక ప్రయాణము తప్పినది | 

తమాగత మభి(పేత్య నాగా స్తే విపదుదువుః 
అలల 

యెసా సత్పురుషా దిద్ధా శరభూత్రె ర్మహాబలౌ. 50.37 

రామలతజ్మణులు గరుత్మంతుని పూజించినారు. 

చం[దబింబములవంటి రామలక్ష్మణుల ముఖములను గరుత్మంతుడు తన చేతులతో 

నిమిరినాడు. వెంటనే వారి గాయములు మానిపోయి వారి కేజన్సు, బలపరా[కమములు, 

బుద్ది, ఉత్వాహాము, అన్నియు మునుపటికం ₹ రెండింత లయినవి. 

| ఇదియును ఒకందుకు మేలే అయిన దన్నమాట. రామలవత్మణుల బుద్ధి, ప ర్మాకమము, 

మున్నగునవి శెండింతలుగా పెరుగు నని తెలిసియుండినచో, ఇం[దజిత్తు వారివై నాగపాళ 

మును (ప్రయోగించి యుండడు కాభోలు! కీడులోనుండి మేలు ఇశ్తు కలుగును. మనము 

కొంచెము ఓపిక పట్టి యుండవలయును. అంతే] 

తేజో వీర్యం బలం చౌజ ఉత్సాహశ్చ మహాగుణ;ః 

(ప్రదర్శనం చ బుద్ధిశ్చ స్మృతిశ్చ ద్విగుణా తయోః 50.40 

గరుత్మంతుడు రామలవ్మణులను లేపి ఆదరముతో కవుగిలించుకొన్నాడు. 

రాముడు ౩ నీ | పసాదమువలన ఈ ఆపద గడచినది. నిన్ను చూడగా మా తండి దశరథ 

చ[కవర్తిని మా పితామహుడు అజమవోరాజును చూచిన ట్టున్నది. రూప 

సంపన్నుడవై దివ్యాభరణభూపషితుడవై యున్న నీ వెవ్వడవో తెలియలేదు. 

గరుల్భంతుణు : నేను నీ సఖుడను. నీ బహిః పాణమువంటివాడను. గరుత్మంతుడను, మీకు 

సహాయము చేయుటకై వచ్చితిని. ఇందజిత్తు తన మాయచే నిర్మించిన ఈ నాగ 
పాళబంధమునుండి విడిపించుటకు నాకు తప్ప మ శఆవ్వనికిని సాధ్యము "కాదు. 

మీ ఆపద తెలిసిన వెంటనే వేగముగా వచ్చితిని, 

ఈ యుద్దములో మీరు జాగరూకులై యుండవలయును. రాకనులు మాయల 
మారులు. పదో మోసము చేయుచునే యుందురు. మెలకువ కలిగి మెలగుడు. 

ఈ మాటలు చెప్పి గరుత్మంతుడు [శీరాముని కవుగిలించుకొని, 
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గొదుళ్ళుంతుడు : రామా! - నాకు నెల విమ్ము. నీకును నాకును ఎక్కడి స్నేవా మని 

మా|తము ఇప్పుడు అడుగవలదు. యుద్దము పూర్చియెన పిదప అన్ని సంగతు 

లును నీకు తెలియగలవు. నీవు రావణుని వధించి సీతాదేవిని పొంది నుఖముగా 

వర్టి ల్రగలవు. 

గరుత్మంత్తుడు రామలత్మణులను కవుగిలించుకొని వారికి [పదతీణముచేసి ఆకాళ 

మార్గ నున వెళ్ళినాడు, 

వానరులు సింహనాదములు చేసినారు. ఛేరీమృదంగములను |మోగించినారు. 

శంఖములను పూరించినారు. రాతనులను సంవారించుటకు వేగిరపడుచున్నారు. వానర 
సైన్యములో ఎక్కడ చూచినను ఆనందము, ఉత్సాహము తాండవ మాడుచున్న వి, 

రావణుని భయము = యుద్ధాపయత్నము 

వానరుల వార్ష నాదములను రావణుడు విన్నాడు. దిని అర్ధ మేమైనది అతనికి 

తోపలేదు. మం|తులతో ఆలోచనలు సాగించినాడు. 

లౌవణుడు : మం తులారా! రామలవ్మణులు నాగ పాళబద్దు లయినారు. వానరులు సింహా 

గర్జనలు చేయుచున్నారు. కోకనమయమున ఈ వార్ష నాదము లేమిటి? 

నాకేమియు తోచుటలేదు. మీరు వెంటనే వెళ్ళి సంగతి యేమిమో తెలిసి 
కొని రండు. 

జ్ఞాయతాం తూర్ణ మేతేషాం సర్వేషాం ననచారిణామ్ _ 

శోకకాలే సముత్సన్నే హర్షకారణ ముత్టితమ్. ర్1.7 

రాకనులు (వాకారము నెక్కి. వానర నై_న్యమును చూచినారు. 'రామలవ్మణులు' 

నాగపాళ విముక్కు లె సుఖముగా నుండుట చూచినారు. వారిని చూచుటతోడనే 

రాతసులు భయపడి పరుగెత్తుకొని వెళ్ళి రావణునితో చెప్పినారు. రావణుని ముఖము 

వెలవెలబోయినది. 

రావణుడు: ఆహా! రాముడు నాగపాశమునే విడిపించుకొనియెనా ! ఇక నేనున్నది! 

మన స్రైన్యమున కంతటికిని [పాణసంళయము కలిగిన దన్నమాట ! 

తదస్ర్రబంధ మాసాద్య 'యది ముకా రిపూ మమ 
సంశయస్థ మిదం సర్వ మనుపళ్యా మ్యహం బలమ్, 51.18 

ధూమాక్షుడా ! నీవు నీ సెన్యనమేతుడవై పోయి వానరులను రాముని 

వధింపుము. 
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ధూమ్రకుడు యుద్ధమునకు పోవుట 
ధూ|మాతుడు రథస్థ్లుడె, తన సై. న్యమును వెంట బెట్టుకొని పళ్చిమద్వార 

మార్గమున బయలు వెడలినాడు. దుళ్ళకునములు ఎదు కైనవి. రథము శిరస్సువై (గద్ద 

(వాలినది. ధూ[మాకునికి దిగులు తోచినది. కాని వెనుకకు మరలలేదు. 

పళశ్చిమద్వారమున వానరపీరుడు హనుమంతుడు రాక్షసులను ఎదుర్కొనుటకు 

రాకుసులకును వానరులకును ఘోరయుద్దము జరిగినది. రాతుసులు చారి 

ఆయుధములను [పయోగించినారు, వానరులు వారి నఖములను, దంతములను, వృతము 

లను, పర్వత శిఖరములను [పయో గించి రాకన చమూసమూవాములను వధించినారు, 

చావక మిగిలియున్న రాతనులు పారిపోవుచున్నారు, 

ధూ|మాతునికి రోషము కలిగినది. వానర సై న్యమువె విజృంభించి అనేక 

వానరులను వధించినాడు. హనుమంతుడు కోపించి ఒక పెద్ద పర్వతళిఖరమును కొని 

ధూ(మామనిమీద విసరినాడు. ధూూమాతుడు తన గదతో హనుమంతుని కొట్టినాడు. 

వానుమంతుడు [కోధవశుడై మరియొక పర్వతశిఖరమును ధూమాముని తలమీద 

(పయోగించినాడు. ఆ దెబ్బకు ధూ[మాక్షుడు [కిందపడి చనిపోయినాడు. వాతశేషు 

లైన రాకసులు లంకలోనికి పరుగ త్తినారు. 

మహోత్ముడై న వానుమంతుడు శత్రువును వధించి యుద్దభూమియందు ర _క్త 
నదులను [ప్రవహింప జేసి, వానరుల పూజ అందుకొని సంతోషించినాశు, 

నతు పవననుతో నిహత్య శత్రుం 
కత జవహా స్పరితశ్చ సన్నికీర్య 
రిప్తవధ జనిత శ్రమో మహాత్మా 

ముద మగమ త్కపిభిశ్చ పూజ్యమానః. 52.99 

[రావణుడు యుద్ధమునకు పంపిన రాతనవీరులలో మొదటి వాడైన ధూ మాక్షుని 

హనుమంతుడు వధించినాడు.  రాతనవీరుల సంవోరమునకు పహానుమంతుడు నాంది 

కావించినాడు | 

ధూ(మాతుని మరణవార్త విని రావణుడు కోపోదిక్తుడై సర్పమువలె బుసలు 
కొట్ట యుద్దమునకు వ(జదంస్ట్రుని పంపినాడు. వ జదంష్ట్రుడు దకిణద్యారముగుండ నిర్గ 

మీంచినాడు. ఆ ద్వారమున అంగదుడు సిద్దముగా నున్నాడు. ఇరువురకు గొపు 

యుద్దము జరిగినది. అంగదుడు విజృంభించి రాక్షసులను తండోపతండములుగా వధించి 

నాడు, వ[జదంష్ట్రుడు ధనుస్సు గైకొని అనేక వానరులను హతమార్శ్చినాడు. 
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అంగదుడు వ(జదంష్టుని సంహరించుట 

అంగదునికిని వ|జదంష్లునికిని ద్యంద్వయుదము జరిగినది. వ|జదంష్ట్రుడు రథము 
(ఆ థి 

కుండి దిగి గదను గెకొని అంగదున్నివెకి వచ్చినాడు. అంగదుడు ఒక పర్వతళిఖరమును 

సికొని వ[జదంషప్ట్రుని శిరస్సువైన కొట్టినాడు. ఈ విధముగా ఇద్దరు వీరులు చాల సేపు 

పోరు సలిపినారు. తుదకు, అంగదుడు అచ్చట పడియుండిన ఖడ్గమును గైకొని 

వ్మజదంస్థ్రుని శిరస్సు ఖండించినాడు. 

వానర సేనలు అంగదుని పూజిం చినవి. 

హనుమంతుడు ఆకంపనుని వధించుట 

వ[జదంష్ట్రుడు మరణించిన పిదప, రావణుడు అకంపనుని యుద్దమునకు పంపి 

నాడు. అకంపనుడు తన సై నగమును వెంట బెట్టుకొని యుద్దభూమికి బయలు వడలి 

నాడు, అపళకునములు కనిపించినవి. అకంపనుడు వానిని లెక్కచేయక ముందరకు 

నడచి యుదభూమికి వచ్చినాడు. కుముదుడు, నలుడు, మెందుడు, ద్వివిదుడు, రావతన 
ధి 

నె న్యముల 'సదురి గాని అనేక రాతనులను వధించినారు. 
చా 

అకంపనుడు అనేక వానరులను వధంచినాడు. వానరుల భంగపాటును చూచి 

పానుమంతుడు యుద్దరంగమున కరురాంచి యవుునివల పిబ్బంభఖించి అనేక రాతసులను 

సంపహారించినాడు. అకంపనునికిని వ క గువుంతునికిని ధ్యంధ్యయుద్దము జరిగినది. ఇద్దరును 

బహు కాలము పోరినారు. తుదకు వానుమంతుడు అరంపనుని 2 క వృతముతో మర్దించి 

వధించినాడు. వాతశేపులై న రాతనులు తపు ఆయుధములను వ సర్జించి లంకలోనికి 

పరుగులు తీసినారు. 

చేవగణములు, రామలవ్మణులు, స్యుగవాది వానర |పముఖులు, వికివయిడు 

పానువముంతుని కొనియాడి పూజించినారు. 

ఆపూజయ౯ దేపగణా స్తదా కపిం 

స్వయం చ రామోఒకిబలశ్చ లక్ష్మణః 

తఈతథెవ సు[గీవముభా: పపంగమా 
ర (ag) 

విభీషణణశె పప మహాబల సథా. ఫ్ (ఓ 
య wan.) 

అల అ నీలుడు [పహస్తుని సంహరించుట 

అకంపనుడు నై తము మరణించిన వార్తవిని రాసణునికి దైన్యము కలిగినది. 
"దయమునశే పట్టణమును పర్యటించి తన _సెన్యములను పరీఊంచినాడు. వానర సేనలు 
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పట్టణమును ముట్టడించియున్నవి. సేనానాయకుడైన |పవాస్తుని పిలిచి రావణుడు 

చెప్పుచున్నాడు. 

రావణుడు : [పవహాస్తుడా ! న [తుసే న్యములు పట్టణమును ముట్టడించి పీడించుచున్న వి, 

ఈ బాధను తొలగించుటకు శ క్రిగలచాడు కనిపించుటలేదు. నీవుగాని, నేనుగాని, 

లేక కుంభకర్లుడు, ఇం|దజిత్తు, నికుంభుడు వీరిలో ఎవ్వరై నగాని ఈ భారమును 

వహింపవలయును. 

పురస్యోవనివిష్టస్య సహసా పీడితస్య చ 

నాన్యం యుద్దా (త్పపశ్యామి మోక్షం యుదవిశారద, 57.5 
థు ణి 

ఆహాొం వౌ కుంభకర్లో వాత్వంవా సేనాపతి ర్మమ 

ఇంద్రజీద్వా నికుంథో వా వహేయు ర్భార మీదృశమ్. 57-8 

కావున నీ సేనలను తీసికొని యుద్దమునకు బయలు చేరుము. సం దేహాముగా 

నుండు ఆపద ఎన్నడుగాని మేలు. నిస్సంజేవామె పున ఆపద మేలు కాజాలదుకదా ! 

[ యుద్దమున ఒక వేళ జయించినను జయింపవచ్చును. యుద్దమే చేయనిచో మనలను 

వారు నిస్ఫంచేహాముగా వధింపగలరు. కావున యుద్దము చేయుటయే మేలు] 

ఆపత్పంశయితా (శేయో న తు నిస్సంశయీకృతా. 57.11 

[పవాస్తుడా ! ఈ విషయమున నీ అభి పొయ మేమి! 

(వవొన్తుడు = [ప్రభూ ! ఈ సమస్య ఇదివరలోనే చర్చకు వచ్చినది. దీనిని గూర్చి మంత్రులలో 

భేదముకూడ కలిగినది. సీతను రామునికి సమర్పించుటయే మేలను నా అభి|పాయ 

మును ఆనాడే తెలిపి యున్నాను. సీతను విడువనిచో యుద్ధము చేయవలసిన 

మాట శెలిసినదేకదా! (పభూ! నే నింతకు పూర్వము నీ వలన ఎన్నో సమ్మాన 

ములు పొందియున్నాను. ఈనాడు నీ కిష్టమెన కార్యమును చేయకుందునా ! 

భార్యా పుత్రులను, సంపదను, తుదకు నా (ప్రాణమును సైతము నీకుగా 

త్యాగము చేసి యుద్ద మొనర్చుటకు సిద్దముగా నున్నాను, 

[ఈ విధముగా (పతిరాక్షసుడు రావణుని జీవమున్యకై తమ పచ్చని సంసారములను 

వదలి పెట్టి యుద్ధమునకు పోయి చనిపోవుచున్నారు. ఒక్కని మూర్భతవలన కోట్లకొలర్ 

అమాయికులు చనిపోవుచున్నారు. యుద్దము లన్నియు ఇట్టి నాశనము కలుగజేయును 

కావుననే “శాంతి, శాంతి” అని (ప్రపంచమున ఎందరో ఘోషించుచున్నారు. | 

రాజ న్మం|త్రిత పూర్ణం నః కుశలై స్సహ మం తిభిః 

వివాదళ్చాపి నో వృత్త స్పమవేక్ష్య పరస్పరమ్. 57.1 



సీలుడు (పహస్తువి సంహరించుట 578 
అణాల 

పడావేన తు సీతాయా క్షేయో వ్యవసితం మయా 
ఆవ్రదానే పునర్యుద్ధం దృష్ట మేత _త్తథ్రైవ నః త్=క4 

నోఒహం౦ దానై శ్చ మానై శ్చ సతతం పూజిత _స్వయా 

పొంత కశ్చ వివిధైః కాలే కీం వే కుర్యాం (పియం తవ 57.15 

న హా మే జీవితం రక్ష్యం ప్మతడారథవాని వా 

త్వం పశ్య మాం జ హర్ణంత ౦ త్వదర్థం జీవితం యుధి. 57.16 

రాక్షసులు హోమములు చేయించి అగ్ని దేవుని తృ _ప్తివరచినారు. (జావ్మాణు 

లను పూజించినారు. నేతి వాసనలతోను పుష్పముల వాసనలతోను వాయువు వీచు 

చున్నది. జయార్థమై అభిమం[తితములై న పుమృమాలికలను లాకసులు ధరించినారు. 

హుతాశనం తర్పయతాం [బ్రాహ్మణాశ్చ నమస్యతామ్ 

ఆజ్యగంధ (ప్రతివహ స్పురభి ర్మారుతో వవౌ. 57.22 

(సజశ్చ వివిధాకారా జగృహు _స్వ్వభిమంత్రితా 8 

సం(గామసజ్ఞాః సంహృష్టా ఢారయకా రాక్షసా స్తదా. 57.23 

సేనాధిపతియెన |ప్రవాస్తుడు రావణుని అనుజ్జ గైకొని శంఖ భేరీ నినాదములతో 
యుద్దమునకు బయలుచేరినాడు. (పహాస్తుని మం[తులై న నరాంతకుడు, కుంభహానుడు, 

మహోనాదుడ్కు సమున్నతుడు [పహస్తుని అనుసరించినారు. (పవాస్తునినేన ఒక 

సము్ముదమువలె కన్పట్టినది. (పవాన్తునికి అపళశకునములు ఎదురై నవి. ధ్వజమువై [గద్ద 

కూర్చుండినది. సారథి అళ్వగతులను చక్కగా నెరిగినవాడై నను, వాని చేతినుండి 

మునికోల |క్రిందపడినడి. గుజ్జములు జారిపడినవి. (ప్రవాన్తుని ముఖకాంతి తరిగినది. ఉత్సా 

వాము వీణించినది. కాని, (పవాస్తుడు వెనుకకు మరల లేదు. 

[వీరుడు వెనుకకు మరలునా! 

రొజున సేనలనుచూచి వానరులు గర్జించినారు. [శ్రీరాముడు (పవాస్తుని సైన్యము 
లను చూచి ఆశ్చర్యపడినాడు. 

రాముడు : (మందహోసముతో) విఖీషణా! ఆ వచ్చువాడు గొప్ప పరా[కమశాలివలె 
కనబడుచున్నాడు. ఆ వీరు డెవ్వడు? 

విభీషణుడు : అతడు (పవాస్తుడు. రావణుని సేనాధిపతి. రావణ సై న్యములో మూడవ 

భాగము అతని యధీనములో నున్నది. [పవహాస్తుడు వీర్యవంతుడు. అ స్త్రముల 

నెరిగినవాడు. తన సేన నంతయు వెంటబెట్టుకొని వచ్చియున్నాడు. 

రాతనులకును వానరులకును ఘోరయుద్దము జరిగినది. ఆ ర్రీనాదములతోను 

సింహాగర్జనలతోను. యుద్దరంగము నిండిపోయినది. తలలు దొరలిపోవుచున్నవి. రక్ష 
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నదులు [పవహించుచున్నవి. ఎచ్చట చూచినను విరిగిన రథములు, చచ్చిపడియున్న 

ఏనుగులు గుజ్జములు కనిపించుచున్నవి. 

ద్వివిదుడు, దుర్ముఖుడు, జాంబవంతుడు, తారుడు, (పహాన్తుని నల్వుర మం|త 

లను వధించినారు. (ప్రహస్తుడు ధనుస్సు 7కొని బాణవర్ష మును కురిపించినాడు. ఎక బ్రాడీ 

వానరు లక్కడ పడిపోయి చనిపోవు చున్నారు. 

అంతట, వానర నేనాధిపతియైన నీలుడు [పవాస్తునివెకి ఉరికినాడు. (పహాస్తుడు 

నీలునిమీద బాణములు కుప్పించినాడు. ఆబోతు కన్నులు మూసికొని వర్ష పాతమును 

సహించునట్లు నీలుడు బాణవర్గ మును సహించినాడు. 

యథైవ గోవృషో వర్షం శారదం శ్రీ ఘమాగతమ్ 

ఏవమేవ పప్రహ_స్తస్య శరవర్షం దురాసదమ్ 58.42 

నిమీలితాక్ష స్పహసా నీల స్పేహే సుదారుణమ్, 58.48 

నీలుడు ఒక సాలవృతమును పెల్లగించి చేతికి తీసికొని (పహస్తుని ర థాశ్వములను 

వధించినాడు. ధనుస్సును చేతులతో విరిచినాడు. [పవాస్తుడు రథమునువీడి, ఒక ముసల 

మును గైకొని నీలున్నివె చెలశేగినాడు. ఇరువురికిని [పచండయుద్దము జరిగినది. నీలుడు 

[పవహాస్తుని తలమీద ఒకెద్దశిలను వినరినాడు. (ప్రహాస్తుని శిరస్సు ముక్కలై నది. [పవా 

స్తుడు చనిపోయినాడు. 

హతశేషులెన రాక్షసులు అంకలోనికి పరు గె త్తినారు. దుఃఖపడుచు, రావణుని 

సమీపించి మూగవారివలె నిలబడినారు. 

రక్షఃపతిగృహం గత్వా ఢ్యాన మూకత్య మాస్థితాః 

(ప్రాపా శ్యోకార్హవం తీవ్రం నిస్సంజ్ఞా ఇవ తేఒభవక. 58.60 

[పర్యవసానము వారి వై ఖరివలననే తెలిసినది. మాటలతో పని యేమి ? | 

నీలుడు విజయుడై రామలవ్మణుల యొద్దకు వచ్చినాడు. అందరును నీలుని 

(పశంసించినారు. 

రావణుడు యుద్దమునకు బయలువెడలుట 

సేనాపతి వాతుడైన సంగతి రావణుడు తెలిసికొని మిక్కిలిగా దుఃఖంచినాడు. 
దుఃఖముతోపాటు [కోధము కలిగినది. 

రొవోణుడు': (రాతసులతో) ఆవో ! ఇం[దుని బలముసెతము వాత మొనర్చిన నా సేనా 

నాయకుడు మరణించినొడు ! ఈ వానరులను మనము చులకన సేయరాదు 
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ఇక కార్యమునకు పూనుకొనవలయును. ఆలస్యము చేయుట సరికాదు. నేనే 

స్వయముగా పోయి యుద్దము చేయుదును. రామలజ్ముణులను, వానర సేనలను 

నా, బాణాగ్ని చే దహించివై తును. 

రావణుడు రథము నధిరోహించి బయలుదేరినాడు. శంఖ భేరీ నినాదములును, 

రాతనుల సింహనాదములును చెల శేగినవి. భూతముల చే పరివెష్టితు డై న రు[దుని పగిది, 

రావణుడు రాతనవీరులచే పరివేష్టితుడై యుద్దభుమికి వెడలినాడు, 

(శ్రీరాముడు రావణుని ఎనేన్యమును, రావణుని చూచి ఆశ్చర్యపడినాడు. 

కాముడు : విఖీషణా ! ఈ గొప్పసేన యొవరిది ? ఆపేరు లందరు యెవ్వరు 2 

రిబీవణుతు : ఆ పనుగుమీద వచ్చువాడు రావణుని కుమారుడై న అకంపనుడు. ఇంద 

ధనుస్సునుబోలు ధనున్సు ధరించి సింహశేతువుగల రథముపై వచ్చువాడు వర 

(పదానమత్తుడై న ఇం దజిత్తు. ధనుస్సును టం కార మొనర్చుచు రథము వచ్చు 

చున్న ఆ పర్ణతా కారుడు అతికాయుడు. ఆ ఏనుగునెక్స్కి గర్జించుచున్న వాడు 

మహోదరుడు. ఆ గుజ్ర్రము నెక్కి.వచ్చు వాడు పిశాచుడు. ఆ శూలమును 

(గహించి వృషభము నెక్కి వచ్చుచున్న వాడు (తిశిరుడు. సర్పరాజు శు క్కముగల 

వాడు కుంభుడు. సువర్షముతోను, మణులతోను అలంకృత మైన పరిఘమును 

కొని వచ్చువాడు నికుంభుడు. అతడు రాతస సెన్యమున కంతటికిని ధ్వజము 

వంటివాడు.  ఇంతకుపూర్వము ఎన్నియో అద్భుత సాహసములను చేసి 

యున్నాడు. ధనుర్చాణములను, నిశితఖడ్గమును ధరించి అగ్నివలె తేజరిల్లుచు 

రథమువ వచ్చుచున్న భయంకరమూారి, నరాంతకుడు. 

శ్వేతచ్చతముతో  శోథభిల్లుచున్న రథమునందు కిరీట కుండలములతో 

అలంకృతుడై వచ్చుచున్న వాడే దేవతల దర్పము నణచిన మహాపరా[కమశాలి 

రావణుడు. లంకేశ్వరుడు. సమ_న్త రాకుసులకును [పభువు, 

రాముడు : విఖీమణా ! రాకసేశ్వరుడు ఎంతకాంతితో వెలుగుచున్నాడు ! కన్నులు 

చెదర జేయు తేజస్సుతో నూర్యునిపగిది (పకాశించుచున్నాడు ! 

అహో దీపో మహాతేజా రావణో రాక్ష సేశ్ణరః 

ఆదిత్య ఇవ దుష్బే)జో రశ్శిభి ర్భాతి రావణః. 59.26 

కానిమ్ము ! రావణుడు [పకాళించుచున్నందున కంటికి స్పష్టముగా కనబడు 

చున్నాడు. ఈ పాపాత్ముడు దై వవశమున నా కంట పడినాడు. సీతాపహరణమువలన 

నాకు కలిగిన [కోధమును రావణునివై |ప్రదర్శించెదను. 
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దిష్ట్యా యమద్య పాపాత్మా మమ దృష్టిపథం గతః 

అద్య (కోధం విమోక్యెమి సీతాహారణ సంభవమ్. 59.81 

(శ్రీరాముడు ధనున్సు [గహించినాడు. లత్మణుడు రామునిచెంతనే యున్నాడు. 

రావణుడు : (తన వెంటవచ్చన రాజస వీరులతో) పీ రందరును ఇందున్న యెడల 

పట్టణము శూన్యముగా నుండుటనెరిగి వానరులు గుంపులు కట్టుకొని నగరములో 

(పవేశించి సర్వునాశనము చేయగలరు. కావున మీ రందరును మరలిపోయి 

నాలుగు చ్వారములను పట్టణమును మెలకువతో రకింపుడు. 

[ రావణుడు అనహాయశూరుడు గచా [| 

ఇం దజిత్తు మున్నగు రాతసవీరులు మరలిపోయినారు. 

రావణుడు యుద్దము |పారంభించి అనేక వానరులను వధించినాడు. స్నుగీవుడు 

ఒకపెద్ద పర్వత శిఖరమును రావణుని వైకి విసరినాడు. రావణుడు ఒక బాణమువేసి 

దానిని నడిదారిలోనే ముక్కలుచేని ను|గీవునిమీద ఒకో తీ వబాణమును (పయో 

గించినాడు. కుమారస్వామి [ప్రయోగించిన ఉగళక్షి (కౌంచపర్వతమును భేదించినట్లు 
రావణుని బాణము నుగీవుని దేహమును ేదించినది. స గీవుడు మూర్ఫిల్లి కింద పడి 

పోయినాడు. గవాకుడు, గవయుడు మొదలై న కపివీరులు పర్వతములను కొని 

రావణుని చెకి దూకినారు. రావణుడు ఆ పర్వతముల నన్నింటిని తన శరములతో నివా 
రించి వానిని ముక్కలుచేసి, వానరులమీద బాణములు [వయోగింపగా వారు జాణ 

హతులై [కింద పడిపోయినారు. ఇట్లు వానర సె న్యములను రావణుడు చించి చెండాడ 

సాగినాడు. వానరులు (శ్రీరాముని శరణు జొచ్చినారు. 

(శ్రీరాముడు ధనుస్సును చేతికి తీసికొన్నాడు. ఇంతలో, లత్ముణుడు 
'శ్రీరామునితో అనుచున్నాడు. 

లజ్వీణుడు 2 (అంజలిచేసి) రామా! రావణుని వధించుటకు నీవు సమర్గుడవు. అయినను, 
నీవు అనుజ్ఞ నిత్తువేని ఆ నీచుని నేను వధించెదను, 

రాముడు : మంచిది! లకుణా! నీవు త్మీవపయత్నము చేయుము. రావణుడు గొప్ప 
వీరుడు. యుద్దమున అద్భుత కౌశలమును |పదర్శింపగలడు. అతనికి [కోధము 

కలుగునేని ముల్లోక ములలో ఎవ్వరుగాని అతని యెదుట నిలువలే రని తోచు 
చున్నది. నీవు కడు మెలకువగా నుండుము. అతని ఛి[దములను వెదకి 
కనుగొనుము. నీ ఛి|దములను. కాపాడుకొనుము. వమరుపాటులేక కంటితో 

చూచుచు వింటితో పనిచేయుచు నిన్ను నీవు రకించుకొనుము. 
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చక్షుషా ధనుషా యత్నా [ద్రకెత్మానం సమాహితః, 59.50 

లకణుడు (శ్రీరాముని కవుగిలించుకొని పూజించి అభివందనము చేసి యుద్దము 

నకు బయలుదేరినాడు. ఇంతలోనే, వానరనంహారము చేయుచుండిన రావణునిె 

హనుమంతుడు కవిసి అతని రథమును దరిసినాడు. తన కుడిచేతిని వె శె త్తి రావణుని 
గుండె జల్లు మనునట్టు మాటాడుచున్నా డు. 

వొనుముంతుడు : రావణుడా ! దేవతలను జయించితి నని విజ్ఞవీగుచ్చున్నావు. కాని నీకు 
వానరులవలన అపాయము కలుగును. ఇదిగో నా కుడిచేయి. ఇడి నీ (పాణము 

లను పారింపగలదు. 

రావణుడు : వానరుడా ! నిర్భయముగా నన్ను, కొట్టి శాశ్వత కీర్తిని సంపాదింపుము. నీ 

పరా[కమ మెట్టిదో చూచి అటువై, నిన్ను నాశన మొనరింతును. 

కీప్రం (ప్రహర నిశ్శంకం స్థిరాం కీర్తి మవాప్ప్నుహీ 
తతస్వాం జ్ఞాత విక్రాంతం నాశయిష్యామి వానర. 59.58 

వొనుముంతుడు : నీ కుమారుడు అతునికి నాచేత ఎట్టి పొటు వాటిళ్లినో 

శెచ్చుకొనుము. 

ఈ మా'ట వినుటతోడనే రావణునికి రోషము కలిగినది. తన అరచేతితో 

వానుమంతుని వక్షస్థలమున ఒక దెబ్బ కొట్టినాడు. 

[ఎవైన నేమి ! మొదటి దెబ్బ రావణునిచేత నే కొట్టించినాడు !] 

రావణుని చెబ్బ హనుమంతునికి గట్టిగా తగిలినది. కొంచెము చలించినాడు. 

ఒక్క కణమున ధైర్యము సమకూర్చుకొని తన అరచేత రావణుని కట్టనాడు. 

భూకంపమువలన పర్వతము చలించునట్లు ఆ పోటుకు రావణుడు చలించినాడు. 

ఈ మహాత్కార్యమును చూచి దేవతలు, బుషులు సంతోషించినారు. వానరులు 

సింహనాదములు చేసినారు. 

రావణుడు : (కొంచెము తట్టుకొని) వానరుడా ! నీ పరాక్రమమును మెచ్చుకొన్నాను. 
నీవు నాకు తగిన (పతివీరుడవు, 

వొనుచుంతుడు : నా పరాక్రమము తగులబడిన ట్లున్నది! నా చేతిదెబ్బ తిని నీ వింకను 
[పాణముతో ఉన్నావుగదా ! 

ధిగస్తు మమ వీర్యేణ య_స్ట్వం జీవసి రావణ. 58.66 

పదీ! మరొక్కమారు కొట్టుము. అప్పుడు నేను నా పిడికిలితో నిన్ను పొడిచి 

యమునిచెంత కంపెదను, 
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ఈ మాటకు రావణుడు కోపించి తన పిడికిట, హనుమంతుని వకుస్థలమున కొట్టి 

నాడు. ఆ దెబ్బకు హనుమంతుడు మూర్చిల్లినాడు. నానుమంతుడు శేరుకొనులోగా 

రావణుడు తన రథమును నీలునివై కి మరలించి నీలునిమీద బాణములు కుప్పించినాడు, 

నీలుడు ఒక పర్వతశిఖరమును గైకొని రావణునిమీద వినరివై చినాడు. ఇంతలో 

హనుమంతుడు మూర్చదేరి రావణుడు నీలునితో యుద్దము చేయుచుండుట చూచి 

వొనుముంతుడు : రావణుడా ! నీవు మరియొక్కనితో యుద్ధమాడుచుంటివి గనుక నిన్ను 

తరుముట సరికాదని వదలి పెట్టినాను. 

అన్యేన యుధ్యమానస్య న యుక్త .మభిధావనమ్, ర్ి 

నీలుడు వినరిన పర్వతళిఖరమును రావణుడు ఖండించినాడు. 'నీలుడు కొన్ని 

వృతములు [పయోగించెనుగాని వాని నన్నింటీని రావణుడు తన బాణములచే నివా 

రించినాడు. నీలుడు తన ఆకారమును చిన్నది గావించుకొని రావణుని అుక్కెముె 

[వాలీనాడు. 

(హాస్వం కృత్వా తదా రూపం ధ్వజా(గే నిపపాత హ, 59.79 

నీలుడు చుక్కెముపెనుండి సింహనాదము చేసినాడు. అక్కడనుండి రావణుని 

ధనుస్సుమీదను, రావణుని కిరీటముమీదను (వాలినాడు. మరల మెక్కెము.వై కెక్కి 

నాడు. హనుమంతుడు, రామలవ్మణులు నీలుని అద్భుత చర్యలనుచూచి ఆశ్చర్యచకితు 

లై నారు, వి భాంతుడైన రావణుడు "బక్కె_ముమీదనుండిన నీలుని చూచి 

రావణుడు: వానరుడా ! నీవు అనేక మాయలు నేర్చిన ట్లున్నది! నీ మీద ఆగ్నెయా్త్ర 

మును [పయోగించుచున్నాను. శక్తి కల దేని, నీ పాణనును రతించుకొనుము. 

రావణుడు ఒక బాణమును ఆగ్నయా(న్త్రముతో అభిమంత్రించి నీలుని వక్షస్థల 

మున వేసినాడు. నీలుడు బాణహతు డై [కింద పడిపోయినాడు. నీలుడు అగ్ని దేవుని 

కుమారుడే కావున తండి అను గహముచేతను, తన తేజః పభావము చేతను, రక్షింప 

బడినాడు. నీలుడు తన మో కాళ్లమీద పడి మూర్చితు డాయనే కాని మరణింవలేదు. 

అతడు పడియుండుటను చూచి రావణుడు లవ్మణున్నిపె కడరినాడు. 

రావణుడు లక్ష్కుణునితో యుద్ధము చేయుట 

లక్ఫృణుడు : రావణుడా! ఈ వానరులతో యుద్దము చేయుచున్నా వేమి? శక్తికల దేని 

నాతో యుద్దము చేయుము, 
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రౌవణుడు.: లవృణా ! ఈ తణముననే నీ [బాణములను వీయగలను. నా భాగ్యవశ మున 

నీవు నా కంట ఐడితివి. 

రావణుడు అత్మణునిమిద వడు బాణములు వేసినాడు. లక్మణుడు వానిని 

ఖండించి రావణున్సివై బాణవర్ష మును కురిపించినాడు. రావణుడును తీ వబాణములను 

[పయోగించినాడు. ఆ బాణపాతములకు లవ్మణుడు చఠించినాడు, వాని ధనుస్సు 

పట్టు తప్పినది. కొంత సేపటికి లకణుడు కేరుకొని రావణుని ధనుస్సును ఖండించి 

రావణునిమీద బాణములు కుప్పించినాడు. రావణుని శరీరము రక్తసి క్త మైనది. రావణుడు 

 మూర్భపోయి కొంతసేపటికి శేరి బహ్మూ దేవుడు తనకు (పసాదించిన 'శక్తిని కొని 

లక్మణునిమీద [పయోగించినాడు. 

స కృ త్తచాప శృరతాడితశ్చ 

మేదార్దగిగాత్రో రుధిరావసి క్రః 

జగ్రాహ శక్తిం సముద[గ శక్తి 
స్వయంభు దత్తాం యుధి దేవశత్రుః 59.107 

ఆ శక్తిని ఖండించుటకు లత్మణుడు బాణము [పయోగించెను కాని లాభము 

లేకపోయినది. ఆ శక్తి లకణుని వవమున పవెశించినది. లత్మణుడు మూర్చిల్లినాడు. 

రావణుడు వడివడిగా వచ్చి లత్మణుని చేతులతో పట్టుకొని సై కెత్తుటకు [ప్రయత్నించి 

నాడు. కాని ఎత్తజాలకపోయినాడు. హిమవత్పర్వతమునుగాని, మేరు మందర 

పర్వతములనుగాని, ఎత్తుటకు వీలగునేమోశాని యుద్దభూమినుండి లక్మణుని ఎత్తుటకు 

మా(తము నాధ్యముకాదు. 

((పపంచమును మోయు ఆదిశేషుడు కదా లవ్మణుడు |] 

రావణుడు [పయోగించిన శక్తి తన శరీరములో (ప్రవేశించిన వెంటనే తాను 

విష్ణు దేవుని అంశ మను మాట లత్మణుడు న్మరించినాడు. 

శకాా బ్రాహ్మ హి సౌమిత్రి స్తాడితస్తు స్తనాంతరే 

విష్ణో రచింత్యం స్వంభాగ మాత్మానం ప్రత్యనుస్మరత్ . 59.112 

లతణుడు విష్ణు దేవుని అంశమే కావున రావణుడు లత్మణుని ఎత్తలేక 

పోయినాడు. 

హనుమంతుడు ఉగమూ ర్షియై రావణునివైకి ఉరికినాడు. తన పిడికిలితో 

రావణుని వతమున ఒక పోటు పొడిచినాడు. ఆ దెబ్బకు రావణునికి మూర్చవచ్చి 
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మో కాళ్ళమీద పడిపోయినాడు. రావణుని కన్నులనుండియు చెవులనుండియు నొటి 

నుండియు రక్తము [పవాహముగా (సపించినది, 

తేన ముష్టి ప్రహారేణ రావణో రాక్షసేశ్వరః 

జానుభ్యా మపత ద్భూమౌొ చచాల చ పపాత చ 59.115 

అసె స్పనేత్ర శ్రవణై ర్వవామ రుధిరం బహు, 59.116 

రావణుడు చేష్ట లుడిగి రథములో పడియున్నాడు. దినిని చూచి దేవతలు, 

బుషులు సంతోషించినారు. 

వాయువుతు డైన 'పొనుముంతుడు తనచితులతో లక్ష్మణుని ఎత్తుకొని (శ్రీరాముని 

చెంతకు వచ్చినాడు, మీ|తుడును, భకుడును కావున హనుమంతునికి లవ్మణుడు 

తెలికయెనాడు. 

వాయునూనో స్పుహృత్తేన భకా్య పరమయా చ సః 

శతూణా మప్రకంప్యోపి లఘుత్య మగమ త్క_ పేః 59.120 

[భక్పియున్నచో భగవంతుడు అందుబాటులో నుండగలడు ] ర్ 

రావణుడు (ప్రయోగించిన శక్తి లవ్మణుని శరీరము వీడి రావణుని రథమున 

యశాస్థానములో చేరినది. లక్ష్మణుడు విళల్యుడై ఊరట జెంది తాను విష్ణుదేవుని అంళ 
మగుట న్మరించినాడు. 

రావణుడు శ్రీరామునితో యుద్ధము చేయుట 

రావణుడు కొంత సేపటికి మూర్భదేరి ధనుస్సును |గహించి యుద్దమునకు 
మరల పూనుకొన్నాడు. వానరనై న్యము ఖీతి జెంది వరుగ త్తిపోవుచున్నది. |శీరాముడు 

రావణునిమీదికి బయలు దేరినాడు. అప్పుడు వానుమంతుడు రామునితో అనుచున్నాడు. 

హనుమంతుడు : రామ్మపభూ ! విష్ణుదేవుడు గరుత్మంతున్నివె నెక్కునట్టు నీవు నా వీపువై 
నెక్కి యుద్దము చేయుము. 

(శ్రీరాముడు హనుమంతుని వీపుపై నెక్కి నాడు. రావణుడు రథస్థ్గుడెయు న్నాడు. 

రాముడు : (ధనుష్టంకారముచేసి) ఓరీ రాకసుడా! నిలునిలు ! నా కింతటి అపకారము 
గావించి నీ వెచ్చటికి వెళ్ళినను నా జాణమునుండి తప్పించుకొనలేవు. జనస్థాన 

ములో మీ వారిని పదునాలుగు వేలమందిని నా బాణములు బలిగొన్న వి. కపి 

యం దుంచుకొనుము. 
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ఈ మాటలకు రావణుడు - కోపించి వానుమంతునిమీద బాణములు వేసి నొప్పించి 

నాడు. అయినను వానుమంతుని తేజస్సు వృద్ది యైన దేకాని తగ్గలేదు. తన భక్తు డగు 

వానుమంతుడు గాయపడుట చూచి (శ్రీరాముడు కుపితుడై రావణుని రథచ్యకములను, 

అశ్వములను, ధ్వజమును, ఛ|తమును, సారథిని ఖండిం చినాడు. రావణుని  లొమ్మున 

పిడుగువంటి బాణమును |పయోగించినాడు. తన్నవై పిడుగు పడినను, ఇం[దుని వజా 

యుధముచె కొట్టబడినను, కలతనొందక చలింపని రావణుడు రామచాణవాతుడై, తన 

చెతనుండిన ధనుస్సును జారవిడిచి వివళుడై నాడు. 

యో న,జపాతాళని సన్నిపొతా 

న్న చుత్తుభే నాపి చచాల రాజా, 

స రామబాణాభిహతో భృళార్త 

శ్చచాల చాపంచ 'ముమోచ వీరః. 59.188 

(శ్రీరాముడు ఒక అర్హ చం [ద్రభాణము [ప్రయోగించి రావణుని కిరీటమును 

ఖండించినాడు, రావణుడు నిర్విషమెన నర్పమువలె, మంటలేని అగ్ని చందమున, కాంతి 
వ్ వు జగ య 4 > లా హెనుడైన సూర్యునిపగిది న్నిస్తెజన్కుడై నాడు, ఇట్టి రావణుని చూచి (శ్రీరాముడు 

అనుచున్నాడు. 

రాముడు : రావణా ! నీవు అనేక మవోపీరులను వధించితివి. తతగాతుడవె యిప్పుడు 

అలసియున్నావు. కావున ని న్నివ్పుడే యమపురికి పంపక విడిచివెట్టుచున్నాను. 

నేను నీ కనుజ్జ నిచ్చినాను. నీవు నగరము |వవేశించి, వి శాంతి తీసికొని, |కొ_త్త 

రథము నెక్కి ధనుర్భాణములను ధరించి యుద్దమునకు వెడలిరమ్ము. అప్పుడు 

నీవె నా బలమును [పదర్శింపగలను. నీ విప్పుడు పోవచ్చును. 

కృతం త్వయా కర్మ మహా త్చుఖిమం 

హత ప్రవీరశ్చ కృత న్వయాహమ్ 

తస్మా త్చరిశాంత ఇతి వ్యవస్య 

న త్వాం శరై ర్మ్రుత్యువశం నయామి. 59.142 

గచ్చానుజానామి రణార్దిత స్త్వం 

. పవిళ్య రాత్రించరరాజ లంకామ్ 

ఆశ్వ్యాస్య నిర్యాహి రధీ చ ధన్వీ 

తదా బలం ద్రక్ష్యసి మే రథస్థః. 59.148 

[శ్రీరాముడు తప్ప మరియొక్కడు చేతికి జిక్కిన పరమళతువును ఈ విధముగా 

వదలిపెట్టునా ! వీరు డన్న (శ్రీరాముడే వీరుడు] 
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(శీ రాముని మాటలు విని రావణుడు సిగ్గుపడి లంకలోనికి పోయినాడు. 

[శ్రీ రాముడు ఈ రీతిగా త న్నవమానింపక వధించియుండినను, మేలుగా నుండెడిది ! ] | 

రావణుని గర్వభంగమునకు చేవతలు, బుషులు నంతోషించినారు. రావణుని 

“ గర్వము అడుగంటిపోయినది. రామబాణ మనిన భయము తోచుచున్నది. 

[ మారీచుని మాటలు స్మృతికి వచ్చుచున్నవి. | 

బ్రహ్మదండ సకాశానాం విద్యు త్సదృృశ వర్చసొమ్ 

స్మరజా రాఘవదాణానాం వివ్యధే రాక్ష సేశ్వరః 60.3 

రావణుడు సింహాసనముమీద చేరగిలబడి, తన మనోవ్యధను రాతసనులతో 

చెప్పుకొనుచున్నాడు. 

రావణుడు : నా తప స్సంతయు వ్యర్గమైపోయినది. ఒక్క మనుష్య మ్మాతునిచెత ఎట్టి 
, థా ౬ 

భంగపాటు కలిగినది ! “మనుష్యునివలన నీకు భయనము కలుగును” అని 

[బవ్నా దేవుడు ఆనాడే చెప్పినాడు. మనుష్యునివలనగూడ భయము లేకుండు 

నట్లు వరము కోరకపోవుట గొప్ప తప్పే అయినది. ఇజ్వాకు వంశములోని 

అనరణ్యుడు | తిళంకుని పితామహుడు] “కులాధముడా ! నిన్ను సపుత 

బాంధవముగా సంహారము చేయువాడు మా వంశమున పుట్టగలడు” అని 

శపించినాడు. ఈ రాముడు అతడే అయియుండును. నాచే ధర్త్హింపబడి నన్ను 

శపించిన వేదవతియే ఈ సీత కాబోలు! ఉమాదేవి, నందీశ్వరుడు, రంభ, 

వరుణకన్యక పీరు ఎన్నిమాటలు చెప్పిరో అవి యన్నియు అక్ష జరుగుచున్నవి. 
న్ని, 

బుషులును నన్ను శపించియున్నారు. బుషుల మాటలు ఎన్నటికిని 

అబద్దములు కావు, 

ఇదం త(ద్నహ్మణో "ఘోరం వాక్యం మా మభ్యుపస్థితమ్ 

మాను షేఖ్యో విజానీహి భయం త్వమితి త త్తథా, 60.6 

దేవదానవగంధరై 3 ర్యక్ష రాక్షస పన్నగె ః 

ఆవధ్యత్వం మయా ప్రాప్తం మాను షేథ్యో న యాచితమ్. 60.7 

విదితం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మ జమ్ 

ఇక్వాకుకుల నాథేన అనరణ్యేన యత్సురా. 60.8 

ఉత్సత్స్యతే హొ మద్యంశే పురుషో రాక్షసాధమ 

యస్త్వాం సప త్రం సామాత్యం. సబలం సాశ్వసారథిమ్, ఎ 6029 
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నిహనిష్యతి సంగ్రామే త్వాం కులాధమ దుర్మతే 

కహప్రోఒహం౦ వేదవత్యాచ యదా సా ధర్షితా పురా. 60.10 

సేయం సీతా మహాభాగా జాతా జనకనందినీ 

ఉమా నందీశ్వరళ్చాపి రంభా వరుణకన్యకా. (011 

యథోక్తా స్తపసా ప్రాప్తం న మిథ్యా బుషిభాషితమ్ 
- ఏత దేవాభ్యుపాగమ్య యత్నం కర్తు మిహార్హథ, 60.12 

రాతనులారా ! నా మాట లన్నియు జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొని జాగరూకు లై 

మెలగుడు. లంకావురి రవణ విషయములో కడుంగడు [శ్రద్ద వహింపుడు. శత్రువును 

వధించు ఉపాయ మాలోచింపుడు. చేవదానవుల దర్బు మడగించిన నా తమ్ముని కుంభ 

కర్దుని నిదనుండి 'మేల్కొలుపుడు. 

ద్వారేషు యత్నః [క్రియతాం (పొకారశ్చాధిరుహ్యూతామ్ 

నిద్రావశ సమావిష్టః కుంభకర్ణో విబోధ్యతామ్.. 60.15 

కుంభకర్ణుడు నిదురింప నారంభించి తొమ్మిది దినము అయినది. మీ రతనిని 

త్వరగా మేల్కొలువుడు. ఈ దుఃఖసమయమున నాకు ఉపయోగపడని వాని పరా[క్రమ 

మెంత గొప్పది అయినను లాభ మేమి? కావున మీరు వానిని నిదురనుండి లేపి తీసికొని 

రండు. అతడు రామలత్మణులను, వానరులను ఒక్క తణములో వాత మొనరింపగలడు. 

కుంభకర్ణుడు 

చందనాది సుగంధ | దవ్యములు, పుష్పమాలికలు, పిండివంటలు పట్టించుకొని 

రాతనులు కుంభక రుని భవనమునకు వెళ్ళినారు, భవన ద్వారము వెడల్పు ఒకటిన్నర 

'యోజనము; ఎత్తుకూడ అంతె యున్నది. కుంభకర్ణుడు హాయిగా నిద్రపోవుచున్నాడు. 

'రాతనులు వానియొద్దకు పోవుటకు [పయత్నించిరిగాని అతని నిశ్వాసవేగమువలన 

వెనుకకు పడిపోయినారు. ఎట్లో కష్టపడి నెమ్మదిగా కుంభకర్ణుని చెంతకు చేరగలిగినారు. 

అన్న రాశి, రక్త ఘటములు, మద్య భాండములు కుంభకర్హుని ఎదుట సిద్దముగా ఉంచి 

నారు. కుంభకర్ణుని 'మేలుకొల్పుటకు [ప్రయత్నములు చేయుచున్నారు, 

శరీరమునకు గంధ మలంది పుష్పమాలికలు చేసినారు. ధూపములు వేసీనారు. 

మెలకువ కలిగించుటకు మేఘములవలె గర్జించినారు. శంఖములు పూరించినారు. కుంభ 

కరుడు కదలలేదు. ఇనుపగుదియలతో పొడిచినారు. చెట్లతో మోదినారు. పిడికిళ్లతో 

గుద్దినారు. భేరీవాద్యములు [మోగించినారు. వారు చేసిన శబ్దము లంకాపట్టణ మంతయు 

మార్చు మోగినదేకాని శాపవాతుడైన కుంభకర్ట్ణుడుమా(త్రను లేవలేదు. రాక్షసులు 
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శారు. చెవులు కొరికినారు. చెవులలో నీరు పోసినారు. 

4 -ంకంలినారు. తమీయు లాభము లేకపోయినది. తుదకు వేయి ఏనుగు 

శతఘ్నులల శా [తొకి బ్రాంచినారు. కుంభకర్ణునికి తనమీద ఏదో (పాకుచున్న 

“భకకుని కేశములు పట్టి లాగొ 

గ ము కదలనాడు. పూర్తిగా మేల్కొలుపుటక్తై రావసులు పర్వత 

వ స ప - వాకకుల ఆయుధములు ఇ'బే! జరుగబోవు యుద్ధము గౌచింపబడినది | 

కుంభకర్హుడు ఆడెబ్బలను అత్య పెట్టలేదు. ఆకలితోను, అవులింతలతా ను నిదుర 

లంక శేచినాడు. కడవలతో -ళఆ-చ్చి పెట్టబడన ర కనును, మద్యమును నవించినాడు, 

తు పివడినాడని రాతనులు (గక ంచి కుంభకర్ణునికి నమస్కారము చేసి అతనిని పరివేష్టించి 

-శకరుడు ని|దకను్ను_ అం నులుముకొనుచు నాలుగ్నువె పుల చూచి రాతసులను 
a 

fo 

ఇక వచ తన్ను. కేపినకారణముఎ. తెలియనివా డగుటచే వినయముతో పలుకుచున్నాడు. 

డు కము నిదుర లేవులుకు కారణ మేమి? మన (వభువుకు 'శేమమేనా! 

పమాడ మేమైన కఠిగినదా యేమి? నన్ను లేపుటకు గొప్ప కారణ మేదో 

యు=డును. తెలియ ెవ్వుడు. రావణునికి కలిగిన భయమును ఇప్పుడే పోగొనై 

వకు. ఇందుని ఆణగ డౌ క్కెదను. అగ్ని దేవుని హతమా ర్చెదను. 

యాపౌతడు : (రావణుని ముంత) చదేవతలవలన మన కేమియు భయము కలుగ లేదు. 

కప్పుడు కలిగిన భంయు వంంతయు ఒక్క మనుష్యునివలననే. లంకాపురిని వానర 

సైన్యము ముట్టడించినది. సీతాపహరణ "కారణముగా రాముడు కోపించినందున 

మన కీ దురవస్థ కలిగినది. పూర్వ మొక వానరుడు వచ్చి లంకను తగులబెట్టి 

అతకుమారునిగూడ  వథించినాడు. ఇప్పుడు జరుగుచున్న యుద్దమునందు అనేక 
కాతసవీరులు వాతు ౭3 నారు. మనరాజు స్వయముగా యుద్దమాడి చచ్చిపోవు 
నంతపని అయినది. రాముని దయవలన [పాణముతో బయటపడినాడు. ఇంత 
వరకు చేవతలుగాని ము రెన్యరుగాని చేయలేని కార్యము రాముడు నాధించినాడు. 

స్వయం రొక్షోధిపశ్వాపి పౌలస్తో డేవకంటక'ః 

మృతేతి సంయూంగో ముక్తో రామేణాదిత్య తేజసా. 60.77 

యన్న దేవైః కృతో రాజా నాపి దైత్రె; ర్న దానవై 

కృత స్ప ఇహ రామే విము క్షః |ప్రాణనంశయాత్, 60.78 

తవం తళ్షతు: యూషా* 
జ పాతుఆా 1 నే నిక్కడనుండియే ఇప్పుడే యుద్దభూమికి పోయి. 

రామలత్మణులను ూనురసై న్యమును వధించి వచ్చి, అటుపిమ్మట రావణుని 
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జూడబో యెదను. రామలవ్మణుల రక్తము పానముచేసి రాజు దర్శనము చేసి 

కొందును, 

మవోదడుడు : (అంజలి చేసి) నీవు ముందు (పభుదర్శనము చేసికొని కార్యా కార్యములను 

నిర్ణయించుకొని అటుపిమ్మట యుద్ధభూమి కేగుట యుక్తము. 

మహోదరుని మాటను కుంభకర్ణుడు అంగీకరించినాడు. రాతనులు ముందుగా 

'పోయి కుంభకర్షుడు వచ్చుచున్నా డని రావణునికి ఆలియజెసినారు. 

తౌావణుతు ః '"'రాతసులారా ! కుంభకర్ణునికి తగిన మర్యాదలు చేసి తీసికొని రండు. 

రాతసులు కుంభకర్ణుని దగ్గర కరిగి, “ప్రభువు నిన్ను చూడగోరుచున్నాడు"” 

అని చెప్పగా, కుంభకర్ట్ణుడు పడకనుండి లేచి 'ముఖ[పవాళనము చేసికొని, శుచియై, 

అలంకారము కావించుకొని, పుష్పమాలలు ధరించినాడు. రెండువేల కుండలతో కల్లు 

తెప్పించుకొని (తాగి బయలు దేరినాడు. అతని నడకకు భూమి దద్దరిల్లిపోయినది. పుర 

జనులు కుంభకర్లునికి నమస్కరించినారు. లంకాపుర రాజమార్గములో నడచుచున్న 

కుంభకర్ణుని, లంకకు వెలుపలనున్న వానర సెనికులు చూచినారు. 

[ కుంభకర్ణుని శరీరము అంత వెద్దది అన్నమాట | 
౬౩ ౧ 

వానరులు భయపడి దిక్కులకు పరు గె త్తినారు. కొందరు వానరులు రాముని 

శరణు జొెచ్చినారు, 

(శ్రీరాముడు కుంభకర్ణుని ఆ కారమును చూచి ఆశ్చర్యపడి 

రాముడు : విఖీషణా ! ఎవ్వడీ అపూర్వ పర్వతాకారుడు ! మెరపులతో కూడిన మేఘ 

సముదాయము చందమున విలసిల్లుచున్నాడు ! ఇట్టి మహాభూతమును నే నిదివర 

“కిన్నడును చూచి యుండలేదు. వీనిని చూచి వానరులు భయపడి ఎట్టు వారి 

పోవుచున్నారో చూడుము. 

బిభీవణుణు : రామ;వభూ ! ఇతడే కుంభకర్టుడు. కూలపాణియె "దేవదానవులను గడగడ 

లాడించినచవాడు. ఇతర రాకసులకు వరదానమువలన బలము కలిగినది. కుంభ 

కరుడు సహాజముగనే బలము కలవాడు. ఇతడు పుట్టిన వెంటనే ఆకలిగొని 

చెక్కు వేల [ప్రాణులను భకించినాడు. [పజలు ఇం|దునితో మొర పెట్టుకొనగా 

ఇం[దుడు తన వ(జాయుధమును కుంభకర్లునిమీద [పయోగించినాడు. దాని 

దెబ్బకు. కుంభకర్ణుడు కొంచెము చలించి ఒక తణములో తేరుకొని సింవానాదము 
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చేసి ఐరావత దంతము నూడబెరికి దానితో ఇందుని రొమ్మున |క్రుమ్మినాడు. 

దేవతలు, బుషులు, దుఃఖితు లై నారు. ఇం[దుడు దేవతలను బుషులను వెంట 

బెట్టుకొని [బహ్మసన్నిధికి పోయి మొర పెట్టుకొన్నాడు. “కుంభకర్ణుని దుండగ 

ములను మేము నహింపజాలము. [పజల నందరను భతీంచుచున్నాడు. ఆశమ 

ములను ధ్వంసము చేయుచున్నాడు. పర్శస్త్రిల నపవారించుచున్నాడు. అత డిట్లు 

(పజలను భతింపసాగినచో త్వరలోనే లోకము [పాణిళూన్యమై పోవును. తాము 

దీనికి తగిగ పరిహారము చేయుదు రని వేడుకొనుచున్నాము అని ఇ: దుడు 

(పార్థింపగా [బహ్మా దెవుడు రాక్షసుల నందరిని తన కడకు పిలిపించి, కుంభకర్ణుని 

చూచి తానుకూడ భయపడినాడు. 

కుంభకర్ణం సమీక్ష గవ విత (త్రాస (ప్రజాపతిః. . 61.28 

కొంచెము సేపటికి దిటవు తెచ్చుకొని [బహ్మ దేవుడు కుంభకద్టునితో “పౌలస్తు రిడు 

నిన్ను లోకవినాశనమునశై_ పుట్టించిన ట్లున్నది. కావున నీ ఏప్పటినుండియు మృత 

కల్పుడవై పడియుండి నిదురించుచుండుము” అని శపించినాడు. అంతట రావణుడు 

(బహ్మాతో “స్వామీ! నీ మునివునువుడేక దా కుంభకర్ణుడు. విని నిట్లు శపించుట 

న్యాయమా ? నీ మాటకు తిరుగులేదు. అయినను బని న్మిదకు ఒక కాలనియమము 

నిర్ణయింపు మని వేడుచున్నాను” అని |ప్రార్థించినాడు. [(బహ్మ దేఫుడు “సరే! అశు 

చేసెదను. ఇతడు జఆరుమాసముల కొక్క నాడు మేలుకొని యుండగలడు” అని 

శాసించినాడు. ఇదీ రుంభళ కర్ణుని సంగతి, 

రామ ।|వ్రభూ ! నీ పరా క్రమమునకు భయపడి రావణుడు కుంభకర్టుని నిదలో 

నుండి మేల్కొలిపించినాడు. వానరు లందరు పనిని చూచి భయపడి ౨ పోవుచున్నారు. 

ఇట్లు వెళ్ళుచున్న వారు కుంభకర్గునితో యుద్ద మేమి చేయసగలరు ? బానరులతో “ఇతడు 

రాతుసుడుకాడు. ఇది పైక త్రబడిన ఒక యంతము. బంక కురు భయపడవలసిన వని 

లేదు” "అని వారికి ధైర్యము చెప్పవలయును, 

ఉచ్యంతాం వానరా స్సర్వే యంత మేత త్సము(చ్చిత మి 

ఇతి విజ్ఞాయ హరయో భవిష్య స్తీహ నిర్భయాః 61.33 

ఈ మాటలు విని (శ్రీరాముడు సేనాపతియెన నీలుని పిలిచి “నీలుడా! నీవు 

స్పైన్యములను చక్కగా తీర్చి పుళద్యారములను అనకట్టలను ఆ|క్రమింపుము. యుద్దము 

నకు “కావలసిన పర్వత శిఖరములను వృక్షములను సేకరించి సిద్దముగా నుంచుము” 

అని యేశ్చాటులు చేసినాడు. 
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కుంభకర్హుడు = రావణుడు 

కుంభకర్లుని నిద్రమత్తు పూర్తిగా వదలలేదు. సొక్కుచు సోలుచు రాజమార్గ 

మున నడచుచున్నాడు. పౌరులు మేడలమీడినుండి అతనిపై పుష్పవర్త మును కురిపించు 

చున్నారు. కుంభకర్టుడు రావణుని [పాసాదము [పవేశించి సింహాసనగతుడై దుఖించు 

చుండిన అన్నను దూరమునుండి చూచినాడు. శావణుడు 'సింహాననమునుండి సంతో 

షముతో లేచి తమ్ముని కెదురేగినాడు. 

కంభకొడ్డశు : (రావణుని పాదములకు (మొక్కి) నాతో పని కలిగినదా! నన్నెందుకు 

మేలొొ-లిపినారు ? 

రావణుడు * (కుంభకర్ణుని కవుగిలించుకొని నువర్ణాసనముమీద కూర్చుండ బెట్టి) కుంభ 

కర్లుడా ! నివు హాయిగా నిదించుచు నాకు రామునివలన కలిగిన గొప్ప ఆపదను 

గహాంపజాలకున్నావు. రాముడు వానర నై_న్యములనుగూడి సము దమును 

చాటివచ్చి లంకను నిర్మూలము చేయుచున్నాడు. యుద్ద మాడబోయిన మన 

వీరు లందరు హతులై నారు. వానరులలో ఒక్కడును చచ్చినట్టు నేను వినలేదు. 

లంకాపురిని రతింపవలసిన భారము నీ మీద నున్నది. కుంభకర్చుడా! మన 

బొక్కన మంతయు శీణంచిపోయినది. మేటి వీరు లెల్లరు మరణించినారు. 

లంకాపురిలో బాలురు, వృద్దులు, మా[తమే మిగిలియున్నారు. ఈ సమయ 

మున నీవు న న్నెశ్లున రకింపవలయును. 

యే రక్షసాం ముఖ్యతమా హతాస్తే వానరై ర్యుధి 

వానరాణాం క్షయం యుద్దే న పశ్యామి కదాచన. 62.16 

సర్వక్షపిత కోశం చ స త్వ మభ్యవపద్య మామ్ 
తాయస్వేమాం పురీం లంకాం బాలవృద్ధావ శేషి తామ్. 62.19 

తమ్ముడా ! నీవె నా-శెంతో గౌరవము. అన్న కొటకు నీవు కొంచెము చేయి 

చేసికోవలయును. నీవంటి బలాఢ్యుడు లోకమున లేడు. నా శతువును సంవారించి నా 

బాధ తీర్పుము. 

వంభతోడ్డడు (నవ్వుచు) మన మనుకున్నంత పనియు అయినది. ఆనాడు ఆలోచన 

సభలో చెప్పనే చెప్పితిని, నీవు నామాటను చెవిని వేసికొనలేదు. నీ పొపఫల 

మును నీవు అనుభనించుచున్నా వు. అంతే ! నీవు వీర్యదర్వాంధుడ వై కన్ను గానక 

మాలో ఎవ్వరితోము ఆలోచింపక దానివలన ఏర్పడు బాధను గుర్తింపక, ఒక 

మహాపాప కార్యమును చేసి గొంతు పై కి, తెచ్చుకొన్నావు- 
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(ప్రథమం వై మహారాజ కృత్య మేత దచింతితమ్ 

కేవలం వీర్యదర్చేణ నానుబంధో విచారితః. 63.4 

పపనివై న, ముందువెనుకలు ఆలోచించి మంచిచెడ్డలు. గమనించి స్నేహితుల 

తోను మం|తులతోను సంపతించి, "కాలా కాలములను గుర్తించి చేయవలయును. 

అటు చేసీనవాజే నుఖపడగలడు. అటు చేయని వాని శా స్త్రజ్ఞాన మంతయు నిరరకము. 
౧౧ ం ౧ తూ థి 

(పభువు తెలివితక్కువ వాడై నచో, మంతులు చెలరేగి శా స్తార్థమును వెనుకకు నెట్టి 

వారి ఇష్టానుసారము ఆలోచనలు చెప్పి తమ |పభును కార్యమును పొడుచేయుదురు. 

అహితమును హితముగా వలుకుదురు. అట్టి మం తులను ఆలోచనసభ కే రానీయ 

గూడదు. 

ఆహితం చ పితాకారం ధారా జల్బని యే నరాః 
భై జె అవే 
లు 

ఆ వేశ్య మంత్ర బాహ్యాస్తే క ర్హవ్యాః కృత్యదూషణా 8. 63.186 

ఆనాడు విఫీషణుడు చెప్పిన మాటయే హితమైన మాట. ఈ నాడై నను అతడు 

చెప్పినట్లు చేయుటయే మంచిది. ఆపె నీ ఇషము. 
య ర _ 0 

యదు క్రమిహ తే పూర్వం క్రియతా మనుజేన చ 

తదేవ నో హితం కార్యం యదిచ్చసి చ తత్కు_రు. ' 63.21 

ఈ నిష్టుర వాక్యములకు రావణుడు. కోపోదిక్తు డై 

రానణుణు : కుంభకర్తా ! పిన్న పెద్ది అంతరువు గమనింపక నీ యిష్టమువచ్చినట్లు మాట 

లాడుచున్నాను ! నేను నీకు జ్యేష్టసోదరుడ నను స్మ్ఫృతిలనివాడవై, ఆచార్యుని 

వలె నన్ను దండించుచున్నాపు ! ఈ పనికిమాలిన మాటలతో (ప్రయోజన మేమి? 

"తెలిసి యూ తెలియక యో ఒకపని చేసినాను. అయిపోయినది. మాటిమాటికిని 

దెప్పిపొడుచుటపలన ఏమైస లాభ మున్నా ! జరిగిన దేదియో జరిగిపోయినది. 

తెలిపిగలజా డెవ్వడు జరిగిపోయిన దానిసి తలచుకొని దుఃఖంచుచు కూర్చుండడు. 

నీకు నామీద |పీతికల'చేని యీ కాలమునకు తగిన కార్యమును నీచేత్సనె నంత 

వరకు చేయుము. చిక్కు.లో చిక్కిన వానికి సహాయను చేయువాడే నిజమైన 

బంధువు. 

మాన్యో గురురివాచార్యః కిం మాం త్వ మనుళాససి 

కిమేవం వాకమం కృత్వా కాలే యు క్రం విధీయతామ్. 63.23 

విభ్రమా చ్చిత్తమోహాద్వా బలవీర్యాశయేణ వా 

నాభిపన్న మిదానీం య ద్వ్యర్థా స్తస్య పునః కథాః 63.24 
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అస్మిన్ కాలే తు యద్యు క్తం తదిదానీం విధీయతామ్ 

గతం తు నానుళోచంతి గతం తు గతమేవ హి. 63.25 

వంభతరద్దుడు : (తగ్గి. నెమ్మదిగా) |(వ్రభూ! ని సంతావమును వీడి స్వస్థుడవై యుండుము. 

నేను బితికియుండగా నీవు బాధపడవలసిన పని లేదు. ఇప్పుడే బయలుదేరెదను. 

నేను రాముని తప్పక వధింతును. రాముని శిరస్సు తెచ్చి నీ|మోల ఉంచెదను. 

రామునీవలని భయమును వీడుము. రాముడు ముందు నన్ను వధించి తరువాత 

నిన్ను వధింపవలసినదేగాని, నే నుండగా ని న్నేమియు చేయలేడు. 

అథ పూర్వం హతే తేన మయి త్వాం హంతి రాఘవః 

నాహమాత్మని సంతాపం గచ్చేయం రాక్షసాధిప, 63.40 

నా కిప్పుడే అనుజ నిమ్ము. యుద్దములో ఎవ్వడుగాని నా యెదుట నిలబడి 

[పాణముతో మరలిపోలేశు. రామలత్మణులను, ను|గీవుని, అంకాదహనక ర్త యగు 

పానుమంతుని, వానర సేనలను అందరను రూపుమాపెదను. ఈ ముల్లోకములు నా ఆహో 

రమునకు చాలవు, మరి నాతో యుద్దము చేయగలవా డెవ్వడు ! 

నన్విదం త్రిదివం సర్వ మాహారస్య న పూర్యశే, 0855 

నృ నిర్విచారుడ వై, కమ్మనిపచార్థ ములను తినుచు, మేలుమద్యములు సవించుచు 

సుఖముగా నుండుము. నేను రాముని వధించిపుచ్చెదను. ఆవల సీత నీ నళ మగును. 

రమస్వ కామం పిబ చా(గ్యవారుణీం 

కురుష్వ కృత్యాని నినీయతాం జ్వర 

మయాద్య రామే గమితే యమక్షయం 
చిరాయ సీతా వశగా భవిష్యతి. 63.57 

మహోదరుడు కుంభకర్ణుని కఠినవాక్యములు విని రాజునకు అనుకూలముగా 

మాటలాడుచున్నాడు. 

నువోదడుడు : కుంభకర్లుడా ! నీవు గొప్పకులములో పుట్టితివేకాని నీ బుద్ధిలో గొప్ప 

తన మగుపడుటలేదు. మన (పభువునకు మంచిచెడ్డలు _శతెలియనట్టును, నీక 

తెలిసినట్లును మాటలాడుఛున్నావు. మన |పభున్స గొప్ప పండితుడు. నీవంటి 

మూర్గుడు కాడు - “నీ పాపఫలము ననుభవించుచున్నావు” అని రాజును 

దూషించితిపి. 

ధర్మార్థ కామములను గూర్చి నీ వాడిన మాటలకు [ప్రమాణ మేమియు లేదు. 

లోకమున, పాపకార్యమువలన మంచిఫలము కలుగుచుండుట అనుభవవేద్యము. 



590 యుద్ధకాండము 

కర్మ చెవ హి సర్వేషాం కారణానాం ప్రయోజనమ్ 

శేయః పాపీయసాం చాత్ర ఫలం భవతి కర్మణామ్. 04.7 

నీవు ధర్మమును గురించి చెప్పిన మాటలు పరలోక సుఖమునకు అన్వయించు 
నేమో కాని ఈ లోకములో కామమును సేవించువానికే కర్మములు సుఖముల 

నిచ్చును. కావున మన రాజు చేసిన పనిలో తప్పులేదు. 

ఐహలొకికపార[త్రం కర్మ పుంఖి ర్నీ షేవ్యతే 

కర్మాణ్యపి తు కల్యాణి లభతే కామమాస్థిత 8, | 64.9 

అదిగాక సీ పరాక్రమమును గురించి గొప్పలు చెప్పుకొని నీ వొక్కడవే యుద్ద 

మొనర్చి శ|తువధచేతు నని చెప్పితివి. ఆ మాటలో అర్థములేదు. రాముడు జనస్థానములో 

ఎంతమంది రాతనులను సంవారించెనో ఎరుగవా ? నీవు రాముని వధించుట వట్టిమాట. 

(ప్రభూ ! నే నొకమాట చెప్పెదను వినుము. సీతను కోరికోరి తెచ్చుకొన్నావు. 

నీవు కోరినప్పుడు ఆమె నీ వశ మగుటకు నే నొక ఉపాయమును ఆలోచించినాను. 

నీ కిష్ట మేని అట్లు చేయుము. 

దృష్టః కళ్చిదుపాయో చే సీతోవస్టాన కారక; 

రుచిర శ్చేత్స్వ్వయా బుద్ధ్యా ఠాక్షసేశ్వర తం శృణు, 6Gi.21 

నేను, ద్విజిహ్యుడు, సం|హోది, కుంభకర్ణుడు, వితర్ధనుడు మే మేవురము రాముని 

వధించుటకు బయలు దేరుచున్నామని చాటింపుము. మేము పోయి రామునితో యుద్దము 

గావించెదము. శత్రువును జయింతు మేని నా ఉపాయముతో పనిలేదు. జయింపలేినిచో, 

రామనామము చెక్కిన బాణములతో మేమే మా శరీరములలో గాయములు చేసికొని, 

నెత్తుటితో తడిసి, యుద్దభూమినుండి ఇచ్చటికి వచ్చి “'రామలవ్మయిలను "మేము భతీంచి 

నాము” అని చెప్పి నీ పాదములకు (మొక్కెదము. నీవు మాకు బహుమతు లిచ్చి, 

.రామలవ్మణులు వధింపబడి రను వార్తను పురియందు చాటింపుము. అందరకును దాన 

ధర్మములు చేయుము. ని నికులకు గంధమాల్యములను, మద్యములను యదేచ్చముగా 

ఇచ్చి సత్కరింపుము. నీవును మద్యము సేవించి సంతోషముగా నుండుము. రామ 

లమ్మణుల మరణవార్త ఊరంతయు వ్యాపించి స్థిరపడినపిదప, నీవు సీతయొద్దకు వెళ్ళి 

ఆమకు మంచిమాటలు చెప్పి అవి ఇవి యిచ్చి ఆమెను వశపరచుకొనుము. భర్త 

మరణించెనుగదా యని అతని ఆశ వదలుకొని, (స్రీలు సహజముగా చపలచిత్తలు. 

కావున సీత నీ వశము కాగలదు. 

వయం యుద్ధా దిహైష్యామో రుధిరేణ సముత్తితాః "క 

. విదార్య స్వతనుం బాణై రామనామాంకిశై శృరై 8. గ 64.25 



కుంభకర్ణుడు = రావణుడు 5§1 

రంజనీయం హి భర్తారం వినష్టమవగమ్య సా 

నై రాళ్యాత్ స్తీలఘుత్వాచ్చ త్వద్వశం ప్రతిపత్స్య తే 64.88 

(పభూ ! నేగెంతదూరమో ఆలోచించి ఈ యుపాయమును కని"పెట్టినాను. నీవు 

దీనిని అనుసరింపుము. మనకు యుద్దముతో వనిలేకయే జయము కలుగును. నీవు రాముని 
కంటపడుదువేని నీకు అపాయము తప్పదు, యుద్దమువలన మన కేమియు లాభములేదు. 

ఏత త్పునీతం మమ దర్శనేన 

రామం హి దృ ఫ్వైవ భవే దనర్జః 

ఇహైవ తే సేత్స తి మోత్సుకో భూ 

ర్మహానయు ద్దేన సుఖస్య లాభః 64.95 

వంభకర్ణుణు : మహోదరా! ఇక నీ పనికిమాలిన మాటలను చాలింపుము. ఇంకెన్న డును 
ఇట్టిమాటలాడకుము. జా[గత్త! నీ వంటి బుద్దిీహీనుల మాటలను ఆలకించి మన 
రాజు ఆపదలో చిక్కు_వడినాడు. మీ రందరు వకమె రాజుతో ఇచ్చకములాడుచు 

రాతసులను చంపించి లంకాపురియందు రాజుమా|తమే మిగిలియుండునట్లు 

సినారు. హితశ।[తువులై న మీ కార్యమువలన బొక్కుసము శీణించినది. బలము 
హాతమయినది. 

యుద్ద కాపురుషై ర్నిత్యం భవద్భిః (ప్రియవాదిభిః 

రాజాన మనుగచ్చద్బిః కృత మేతద్ది సాదితమ్ 65.6 

రాజశేషా కృతా లంకా కీణః కోళో బలం హతమ్ 

రాజాన మిమమాసాద్య సుహృచ్చిహ్న మమి(త్రకమ్ 65.7 

అన్నా! నీ వేమియు భయపడకుము. నేను నీ శ|తువును వధించిరాగలను. 

రానణుతు : (నవ్వుచు) మహోదరుడు రామునికి భయపడి యుద్ధము వల దనుచున్నాడు. 

పాపము! నీవు పోయి రాముని వధించిరమ్ము. శులపాణి వె బయలు దేరుము. 

నీ ఆకారము చూచుటతోడనే రామలవ్మణుల గుండెలు (బద్దలయిపోగలవు. 

వంభతర్ణుడు : (శూలము గైకొని) నె నొక్కడనే పోయి శ్యతుసంహోరము. కావింతును. 
నాకు _నెన్యముతో పనిలేదు. 

రావణుడు : తమ్ముడా ! ఒంటరిగా వెళ్ళుట సరి కాదు. సైన్యమును "వెంట గొనివామ్ము. 

మణిహోరములు, ఉంగరములు, అంగదములు తెప్పించి రావణుడు కుంభక ర్లునికి 

అలంకారము చేసినాడు. గంధమాల్యము లిచ్చి చెవులకు కుండలములు “పెట్టి 

నాడు. కుంభకర్లుని నీలమణుల మొల | తాడు అమృతమథన కాలములో మందర 

పర్వతమునకు చుట్టిన వాసుకివలె తేజరిల్లు చున్నది. 



రఫీ -. యుద్ధకాండము 

కుంభకర్ణుడు యుద్ధమునకు వెడలుట 

కుంభకర్ణుడు కవచము ధరించి అన్నను కవుగిలించుకొని, [పదకిణము చేసి, 

శిరసా నమస్కరించి, రావణుని ఆశీర్వాదము పొంది యుద్దమునకు బయలు చేరినాడు. 

పురజనులు కుంభకర్దునిమీద పుష్పవృష్టి కురిపించినారు. కుంభకర్ణుడు నూరు ధనుస్సుల 

వెడల్పుగను, ఆరువందల ధనుస్సుల పొడవుగను ఉండినాడు. కన్నులు బండిచ క ముల 

వలె ఉన్నవి. ఇది కుంభకర్ణుని ప్రమాణము. వెద్దపర్వతమువలె ఉన్నాడు. 

కుంభకర్ణుడు సె న్యనమేతు డై యుద్దభూమికి వెడలినాడు. దుళ్ళకునములు 

ఎదురైనవి. కాని కుంభకర్ణుడు వానిని లెక్కచేయలేదు. [పాకారమును లంఘించి 

సింవాగర్డనము చేయుచు యుద్దరంగము [పవేశించినాడు. కుంభకర్ణునిచూచి వానరులు 

దశదిశలకు పారిపోసాగినారు. నలుడు, నీలుడు, గవాతుడు, కుముదుడు మున్నగు. 

గొప్ప వీరులుసె తము పారిపోవుట చూచి అంగదుడు వారిని మరలింప [ప్రయత్నము 

చేయుచున్నాడు. 

అంగదుశు : వీరులారా! మీ పరాకమమును, (పళ_స్తమైన కులమును మరచిపోయి 

మీరు సామాన్యులవలె భయపడి పారిపోవుచున్నా కేమి ? ఎచ్చటికి మీరు వెళ్ళుట? 

ఈ వచ్చినవాడు రాకసుడుకాడు. మనకు భీతికలిగించుటకు నిర్మింపబడిన 

విథీషిక. ఈ బొమ్మనుచూచి పారిపోవుచుంటిరా ! మరలుడు. మన పరాక్రమ 

మును [ప్రదర్శించి ఈ బిఖీషికను (బద్దలు చేయుదము. 

బహు పయాసమీద వానరవీరులు మరలివచ్చి వృక్షములను పర్వత శిఖరములను 

గై కొని యుద్దమునకు పూనుకొన్నారు. వారి ఆయుధములను కుంభకర్లునిమీద 

(ప్రయోగించినారు. కాని అవి కుంభకర్ణుని శరీరమును తాకి ముక్కులు ముక్క లయి 

పోవుచున్న వేగాని ఆ రాతసుడు కొంచెమెనను వ్యధనొందలేదు. దావాగ్ని అడవిని 

. దహించునట్లు కుంభకర్ణుడు వానర స్పై న్యమును దహించుచున్నాడు. అతని ధాటిని 

ఓర్వజాలక వానరులు తిరిగిచూడకయే పరుగాత్తిపోవుచున్నారు. కొందరు సము[ద 

ములో పడినారు. కొందరు ఆకసమున శెగిరినారు. భల్లూక సైన్యములు చెట్లను ఆశ 
యించినవి, ఎక్కూడివా రక్కడ పాజటిపోవుచున్నారు. 

అంగదుడు : వానరవీరులారా ! మీ పౌరువ మంతయు ఏమయినది ! ఆయుధములు విడిచి 

పారిపోవుచున్నా కేమి ? మీరు పౌరుషహీనుశై ఇట్లు పారిపోవుదురేని మీ 
భార్యలు సైతము మిమ్ములను పరివాసింపరా ! అంతకన్న మరణ మొకటి 

యున్నదా! 



కుంభకర్షుడు యుద్ధమునకు వెడలుట 598 

దారా హ్యపహసిష్యంతి స వై ఘాతస్తు జీవినామ్ ' . 66-21 

అందరును మిమ్ములను అవమానింతురు. మీరు బయలు చేరినప్పుడు పలికిన పౌరుష. 
వాక్యము లేమైనవి? భయమును విడువుడు. వీరమార్గము నవలంబింపుడు. ఈ భూమి 

మీద అల్పజీవితులై యుండుటకంచు యుద్దమున మరణించి ఏరస్వర్గమునకు పోవుట 

మేలు. ఈ కుంభకర్ణుడు (శ్రీరాముని కంటబడు నేని ఒక్క. తణముకూడ _ |బతికియుండ 

జాలడు. మీరు యుద్దరంగమునకు మరలి వీరులవలె యుద్దము. చేయుడు. ఇంత కాలము 

కష్టపడి ఆర్జించిన విపులకీ ర రిని ఈనాడు నాశనము చేసికొనవలదు. 

వానరులు ; కుంభకర్గుడు మాకు ఫీతినిగొల్పు చున్నాడు. అతని ధాటిని మేము తాళ 

జాలక యున్నాము. ఇది నిలుచుటకు సమయముశకాదు. మాకు మా [పాణ 

ములు తీపి, 

కృతం నః కదనం ఘోరం కుంభకర్ణెన రక్షసా 

న స్టానకాలో గచ్చామో దయితం జీవితం హి నః | 66.80 

అంగదుడు వారిని మరిమరి (ప్రోత్సాహము చేసి [పయాసమీద మరలింపగలిగి 

నాడు. అందరును యుద్దమునకు పూనుకొన్నారు. 

[అంగదు 'డెంత గొప్పపీరుడో ఈ పట్టున తెలియుచున్నది. | 

వానరు లందరు పాణములమీద ఆశ వదలుకొని తెంపుగా యుద్దము చేయు 

చున్నారు. 

అట జాల శ ప్రయాతాశ్చ గతా హర్షం మరణే కృతనిశ్చయాః 

చకు స్పుతుములం యుద్దం వానరా స్వ్య క బీవితాః 67.8 
డు జూల పటి 

కుంభకర్ణుడు చంపిన వానరులకు లెక్కలేదు. వానరులను చేతులతో జవిరి 

నోటిలో. వేసికొని భతింపసాగినాడు. ద్వివిధుడు ఒక పర్వతశిఖరమును 7 కని - కుంభ 

కర్టునిమీద వేసినాడు. కాసి అది అంత దూరము పోక యే రాతననె నైెన్యమునడుమ పడి 

గుజ్ల ములను, ఏనుగులను, రథములను. హతమార్చినది. 

హనుమంతుడు అఆకసమున శెగిర కుంభకర్ణునిమీద వృతశిలావర్ష ము ' కురిపించి 
నాడు. దానిని సరకుచేయక, కుంభకర్ణుడు లెక్కకు మిక్కిలిమైన వానరులను తన 

శూలముతో సంహారించుచుండగా వానుమంతుడు ఒక పర్వతశకిఖరమును కుంభకర్ణుని 
మీద బలముగా విసిరినాడు. ఆ ఘాతకు కుంభకర్ణుని శరీరమునుండి రకము (సవించినది. 

కుంభకర్ణుడు మోభిల్లినాడు. 



594 యుద్దకొండము 

స చుకుభే తేన తదాభిభూతో 

మేదార్డరగా త్రో రుధిరావసి కృః 67.18 

కుంభకర్ణుడు తన కూలముతో వానుముంతుని వకస్థృలమున కొట్టినాడు. 
ఆ దెబ్బకు హానుమంతుడు చలించినాడు. నోట రక్తము [కక్కి గట్టిగా అరచి 

మూర్చపోయినాడు. 

స శూలనిర్భిన్న మహాభుజాంత రః 

పవిహ్యల శోణిత ముద్వమ న్ముథాత్ 

ననాద భీమం హనుమా న్మహాహ వే 

యుగాంత మేఘ స్త నిత స్వనోసమమ్ 67.20 

ఈ నన్నివేళమును చూచి వానరులు భయపడి వరుగె_త్తినారు. నీలుడు వారికి 

ఛై ర్యము చెప్పి నిలిపి కుంభకర్ణునిమీద ఒక వర్వత శిఖరమును వేసినాడు. కుంభకర్ణుడు 

దానిని తన పిడికిలితో అడ్డగించి ముక్కలుచేసినాడు. బువభుడు, శరభుడు, నీలుడు,' 

గవాతుడు, గంధమాదనుడు, పీకేవురును ఏకమై కుంభకర్చునివెకి వచ్చినారు. కుంభ 
కర్ణుడు బువభుని రెండుచేతులతో అదిమినాడు. బుషభుడు నెత్తురు [కక్కి పడిపోయి 

. నాడు. కుంభకర్ణుడు తన పిడికిలిపోటున శరభుని మర్దించి, మో'కాలుతో నీలుని (కుమ్మి, 

అరచేతితో గవాతుని చరచి, గంధమాదనుని కాలితో తన్నినాడు. ఈ చెబ్బలకు ఓర్వ 
జాలక యెక్కుడివా రక్కడ పడి మూర్చిల్లి నారు. "వేనకు వేల వానరులు కుంభకర్దునివె 

నెక్కి కొరికినారు. చేతులతో, పాదములతో [కుమ్మినారు. తనె నున్న వానరులను 
కుంభకర్ణుడు తన చెతులతో లాగికొని నోటిలో వేసికొనుచున్నాడు. పాతాళమువంటి 
కుంభకర్ణ వ_క్త)ములోపడి వానరులు అతని ముక్కులగుండ, చెవులగుండ బయటికి 
వచ్చినారు. 

(పకీపాః కుంభక రన వక్తే పాతాళసన్ని భే 

నాసాపుటాభ్యాం నిర్ణగ్యు ః కర్ణాభ్యాం చైవ వానరాః 67-36 

ఇట్లు బయటికి వచ్చుట చూచి. కుంభక రుడు వానరులను ముక్కలుగా విరిచి 

భతీంపనాగినాడు. వానరులను కసిమసంగుచున్నాడు, వారు రాముని యొద్దకు పోయి 

శరణు కోరినారు. వారి బాధను చూచి అంగదుడు ఒక పర్వతశిఖరమును - కొని 
కుంభకర్ణుని తలమీద కొట్టినాడు. ఆ దెబ్బకు కుంభకర్ణుడు మండిపడి అంగదుని మీద 
ళూలమును ప్రయోగించినాడు. అంగదుడు శూలపు తాకు తప్పించుకొని కుంభకర్ణుని 
రొమ్ముమీద అరచేతితో చరిచినాడు. ఆ దెబ్బకు కుంభకర్దుని కన్నులు తిరిగినవి. కొంత 
సేపటికి తేరుకొని ఎడమపిడికిలితో అంగదుని పొడిచినాడు. ఆ దెబ్బకు అంగదుడు 
మూర్చిల్లి పడిపోయినాడు. 



కుంభకర్ణుడు సుగీవునితో యుద్ధము చేయుట ర్ర్్రీర్ 

కుంభకర్ణుడు నుగ్రివునితో యుద్ధము చేయుట 
కుంభకర్ణుడు శూలము గైకొని న్నుగీవునివై కరిగినాడు. ఇద్దరకును కొంత సేపు 

త్రీవయుద్దము జరిగినది. ను[గీవుడు ఒక పర్వతశిఖరమును కుంభకర్ణునిమీద వేసినాడు, 

కుంభకర్ణుడు తన శూలమును గిరగిరత్రిప్పి స్నుగీవునివైకి విసరినాడు. వహానుమంతుడు 

వెంటనే ఉరికి ఆ ళూలమును తన "రెండుచేతులతో పట్టుకొని మోకాలికి ఆనించి విరిచి 

వై_చినాడు. కుంభకర్చుడు కోపించి ఒక పర్వత శిఖరమును పెకలించి, దానిని సు|గీవుని 

వెకి విసరినాడు. ఆ దెబ్బకు సుగివుడు మూర్చిల్లి [కింద పడిపోయినాడు. 

వానరేంద్రుడై న సుుగీవుని కుంభకర్చుడు మ కెత్తి సట్టుపజచుకొని లంకల్ నికి 

బయలు చేరినాడు. “ను గీవుని పట్టుకొని వెళ్ళిన యెడల 'రామలవ్మణులను, నమస్త 

వానరవై న్యమును, పట్టుకొన్న శు యగును” అని ఆలోచించినాడు. 

[శ|తురాజును [పాణముతో పట్టుపఅచుకొనుట యుద్ధములో గొప్ప విజయము. ] 

తత స్తమాదాయ తదా స మేనే 

హరీంద్ర మిం(దోసమ మిం|దవీర్యః 

అస్మిన నృ తే సర్వమిదం హృతం స్యా 

తృరాఘవం సైన్య మితీం(ద్రశ(తుః . 67.72 

సు|గీవుడు పట్టుబడుట చూచి వానరులు భీతిల్లి పరుగె త్తిపోవుచున్నారు. 

పరిస్థితిని హనుమంతుడు గమనించినాడు, “మన (పథువును కుంభకర్హు జెత్తుకొని 

పోవుచున్నాడు. (ప్రస్తుతము నా కర్తవ్య మేమ” అని మతిమంతుడై న వానుమంతుడు 

ఆలోచించినాడు. 

హానుమాం శ్చింతయామాస మతిసూ న్మారుతాత్మజః 

ఏవం గృహీతే సుగీవే కిం కర్తవ్యం మయా భవేత్ [774 

“పర్వతాకారుడనైై రాతసుని నాశన మొనరించి మా [ప్రభువును విడిపింతునేని 

వానరు లందరకు సంతోషముగా నుండును" అని తలచినాడు. వానువుంతుడు మరల 

ఆలోచించినాడు. “ను[గీవుడు తన్ను తానే విడిపించుకొనగలడు. దేవతలు, అసురులు, 

ఉరగులు ఏకమై వచ్చి పట్టుకొన్నను, మా రాజు తనను తానే విడిపించుకొనుటకు 

సమర్థుడు. ఇప్పుడు మూర్చ నొందియున్నాడు. ఒక్కతణములో మూర్భచదేరి తనకును 

మాకును వది హితమో అట్టుచేయగలడు. ఇప్పుడు నేను. విడిపింతునేని మహాపరా[కమ 

శాలియెన మా రాజు మనస్సునకు కష్టము తోచుటయేకాక ఆయనకు శాళ్వతమెన 

అపకీ_ర్థికూడ కలుగును. కావున అతని వరాకమముమీదనే భారము వై చెదను. | 



596 యుద్ధకాండము. 

ఈ లోపల వానర సేనను ఊరడింతును. ఇట్లుచేయుటయే యుక్తము” అని నిశ్చయించు 

కొన్నాడు. | 

అథవా స్వయమ ప్యేష మోక్షం (ప్రాస్స్యతి పార్థివః 

గృహీతోఒయం యది భవే త్రిదశై స్సాసురోరగ్రైః 67.77 

అయం ముహూర్తా త్పుగీవో లబ్బసంజ్ఞో మహాహా వే 

ఆత్మనో వానరాణాం చ యత్సథ్యం తత్కరిష్యతి (7.70 

మయా తు మోక్షితస్యాస్య సుగీవస్య మహాత్మనః 

అ ప్రీతిశ్చ భవే త్యష్టా క్రీ ర్రినాశశ్చ శాశ్వత; 67-80 

తస్మా న్ముహూర్తం కాజ్జిష్యే విక్రమం పార్థివస్య తు 

భిన్నం చ వానరానీకం తావదాశ్వాసయా మ్యహమ్ 67.81 

[వానుమంతుడు మతిమంతు డని ఊరక అన్నారా! ఆయనకు ఎంత ముందుచూపు ! 
ఎంతటి రాజభ క్రి! హనుమంతుడు నుగీవుని విడిపించినచో నుగీవుడు తలయెత్తుకొని తిరుగ 
గలడా ! రాజ్యమును పౌలింపగలడా ! “ఆనాడు హనుమంతుడు కాపాడబట్టి | బతికిపోయితివి. 

లేనిచో నీ పని యేమైయుండును” అని (పతి యొక్కడు ను గీవుని తిరస్కరింపడా ! వాను 
మంతుని సూత్మబుద్ధికి స్వామి భక్తికి, జేజేలు !| 

కుంభకర్ణుడు సు|గీవునెత్తికొని విజయగర్వముతో లంకాపురి రాజమార్షమున 

నడచుచున్నాడు. కుంభకర్ణుని గారవించుటకు పురజనులు కుంభకర్ణునిమీద పుష్పవ ర్లము 

కురిపించినారు. లాజలు, పరిమళగంధములు, పన్నీరు చల్లినారు. రాజమార్గము ఇరు 
పార్ళ్వములందును వృతములతోకూడి చల్లగా నున్నది. ఇవన్నియు కుంభకర్చునివెనున్న 
సుగీవునికి ఇ తో్ళోపచారము లయినవి, సుగీవునికి మూర్భవదలి కొంచెముకొంచెముగా 

స్పృహకలిగినది. 

లాజ్యగంధోదవర్షెస్తు సిచ్యమాన శృనై శృనై 8 

రాజమార్గన్య శీతత్వా త్సంజ్ఞామావ మహాబలః 67.84 
[కుంభకర్గునికి చేసిన ఉపచారములు సుగీవునికి లాభించినవి. .ద్రైవగతులు ఈ తీరుగ 

నుండును !] 

సుగీవుడు కన్నులు శెరచి, జరిగిన విషయమును ఊహించి ఆలిసికొని 
“ఈ రావనుని చేతిలో చిక్కుపడినాను. దీనికి పతీ కారము చేయవలయును. ఇప్పుడు 
నేనేమిచేసినచే వానరులకు |పీతికరముగా నుండునో ఆపని చేసెదను” అని ఆలోచించి 
వాడిమైన తనగోళ్ళతో కుంభకర్ణుని చెవులను గిల్లివై చి, దంతములతో ముక్కును, 
(పక గ్రాలను కొెరికినాడు, 
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తతః కరాగై) స్పహసా సమేత్య 

రాజా హరీణా మమరేం|ద్ర శత్రుమ్ 

ఖరెశ్చ కర్టా దశనై శ్చ నాసాం 

దదంశ పార్మ్వేమ చ కుంభకర్షమ్ 67.87 

కుంభకర్ణునికి ముక్కు, చెవులు పోయినవి. శరీర మంతయు ర క్షసి కృమైనది. 

కుంభకర్లుడు కోపించి ను|గీవుని కొట్టి [కిందపడ వేసినాడు. కొందరు రాతసులుకూడ 

సు[గీవుని మర్దించినారు. ను|గీవుడు ఆ దెబ్బలను లక్క పెట్టక ఆక సమున శెగిరి [శీరాముని 

సన్నిధికి చేరినాడు. 

కుంభకర్లుడు అక్క_డినుండియే మరలి యుద్ధభూమికి వచ్చినాడు. శూలమునకు 

బదులు ఒక ముద్గరమును (ఇనుపగుదియ) ₹ై కొని వచ్చి వానర సేనలో జొరబడి వానరు 

లను భషింపసాగినాడు. త్మీవమైన ఆకలి గొనియున్నాడు. మైమరచి వానరులనే కాక 

రాతనులనుకూడ తినుచున్నాడు. చేతికి చిక్కినవారిని నోటిలో వేసికొనుచున్నాడు.. 

ఏకం ద్వౌ (త్రీన్ బహూన్ క్రుద్దో వానరాన్ సహ రాక్షసై; 

సమాదామైకహ స్తేన (ప్రచిక్షేప త్వర న్ముఖే (7.07 

వానరులు రామునియొద్ద శకేగి శరణు వేడినారు. కుంభక ర్లుడు ఆ వానరుల వెంట 

బడినాడు. లవ్మణుడు కోపించి కుంభకర్జునిమీద పడు బాణములు [పయోగించినాడు. 

కుంభకర్ణుడు లక్ష్మణుని నిర్ణత్యము చేసి తిన్నగా రామునిపై కి వెళ్ళినాడు. 
£9 స ౧ యె 

కుంభకర్ణుడు రామునితో యుద్ధముచెసి మడియుట 

(శ్రీరాముడు రౌ[దా(న్హ్రమును సంధించి కుంభకర్ణుని వక్షమున బాణము వేసీ 

నాడు. కుంభకర్ణుని ఆయుధములు చేతినుండి జారి పడిపోయినవి. చేతులతోను కాళ్ళ 

తోను యుద్దము చేయుచున్నాడు. శరీర మంతయు ర_క్తసిక్తమెనది. వానరులను 

రాతసులను గు ర్తింపజాలక అందరను భతించుచున్నాడు. ఒక పర్వతశిఖరము ౫ కొని 

గిరగిర తిప్పి రామునివై విసరినాడు. రాముడు దానిని నడిదారిలో నే తన బాణములతో 

ఖండించినాడు. కుంభకర్ణుడు వానరులమీదికి పరుగెత్తుచున్నాడు. దినిని నివారించుటకు 

లవ్మణుడు ఒక ఉపాయము నాలోచించినాడు. “ఈ శాక్షసుడు రక్తము (తాగి ఒడలు 

మరచి మత్తులో ఉన్నాడు, రాతసులను వానరులను గుుర్తింపలెకున్నాడు. వానర 

వీరులు ఇతనిమీద నెక్కి. అటునిటు కదలనీయక నొక్కి. పట్టుకొందుశేని వానరులను 

భవీంచుట మానుకొనగలడు” అని చెప్పినాడు. వానరులు కుంభకర్ణునిమీద ఎక్కిరి కాని 

చారి నందరిని ఒక్క_ ఊపు ఊచి విదిలించివేసినాడు. దీని నంతటిని రాముడు చూచి 
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ధనుస్సు కొని బాణమును నంధించినాడు. కుంభకర్ణుడు (శీరాముం 

సిద్దపడినాడు. 

రాముడు : రాతనుడా! ఇదిగో బాణము. ని న్నిప్పుజే వధింపగలను . “ఇం[దుని జయించి 

తినిగచా'” అని విజ్ఞవీగుచుంటివి కాబోలు ! నేను రాముడను. నీ (ప్రాణములు 

పారింతును,. 

వంభలర్జుడు : విరాధ, కబంధ, ఖర, వాలి, మారీచుల వంటి వాడ నని అనుకొనుచున్నా 

వేమో! నేను కుంభకర్చుడను నుమా! ఈ మునలమును చూడుము. దీనితోనే 
దేవతలనునై తము జయించియున్నాను. నాకు ముక్కు. చెవులు పోయిన వని 
చులకన చేయుదువు కాబోలు! అవి లేకపోవుట నా కొక చాధకాదు. 

వికర్ణనాస ఇతి మాం నావజాతుం త్వమర్శ సి 
జః యొ 

'స్వల్వాపి హీన మే పీ డా కర్ణనా సా వినాశనాత్ 67.187 

నీ పర్శాకమమును పూర్తిగా (పదర్శింపుము. ఆ తరువాత నిన్ను భతించెదను. 

(శ్రీ రాముడు బాణములు [పయోగించినాడు. కాని కుంభకర్ణుడు కొంచెమైనను 
చలింపలేదు. స్తసాల వృతములను భేదించిన బాణముగాని, వాలిని వధించిన కరకు 
టమ్ముగాని, కుంభ కర్చునిమీద పని చేయజాలక పోయినవి. 

యె స్సాయకై స్పాలవరా నికృతా 

వాలీహతో వానరవుంగవళ్ళ్చ 

తే కుంభకర్ణన్య తదా శరీరే 
వ(జో పమా న వ్యధయాం (ప్రచ [క్రుః 67.140 

కొన్ని బాణములను కుంభకర్ణుడు తన ముద్గరముతో నిపారించినాడు. మరల 
వానర సేనవె విజ్బంభించినాడు. శ్రీరాముడు వాయ వ్యా(న్త్రృమును [ప్రయోగించి 

ముద్గరస సహితముగా కుంభకర్ణుని చెతిని ఖండించినాడు ఆ చేయి [కిందపడుటలో వానర 
న. 

నై న్యములమీద పడి అనేక వానరులను వా హూతమార్చినది. 

ఉభయపతముల యోధులు చి త్తరువులవలె నిలబడి రాము కుంభ కర్ణుల ద్వంద్వ 

యుద్దమును చూచుచున్నారు. = 

కుంభకర్ణుడు మిగిలిన చేతితో ఒక వృతమును పెల్లగించి తీసికొని రాముని 
మీదికి ఉరీకినాడు. (శ్రీరాముడు ఐం[దా(న్త్రృమును [ప్రయోగించి ఆ రెండవ చేతినికూడ 
ఖండించినాడు. ఆ చెయి గిరగిర తిరిగి అనేక వానరులను చంపిసది, వృతములను పడగొట్టి 
నది. కొండలను పిండిచేసినది, కుంభకర్ణుని చేతులు తెగిపోయినను . అతడు రాముని పెకి. 



రానణుని దుఃఖము గ్ఫీ0 

వచ్చుచున్నాడు, (శ్రీరాముడు "రెండు అర్హచం | దజాణములను (ప్రయోగించి, కుంభకర్ణుని 
: థి ” ళం 

పాదములను శేదించినాడు. ఇంతజరిగినను కుంభకర్గుడు నోరు తెరచుకొని, దొరలుచు, 

రామునివైకి వచ్చినాడు. (శ్రీరాముడు కుంభకర్ణుని నోటిలో బాణములు నాటినాడు. 

అప్పటికిగాని కుంభకర్ణుని నోరు కట్టుబడ లేదు. | 

కుంభకర్ణుడు మాటాడ లేక మూర్భపోయినాడు, (శ్రీరాముడు ఇం|దనిర్భీత మైన 

ఒక దివ్య బాణమును కొని కుంభక ర్లుని శిరస్సును ఖండించినాడు. ఆ శిరస్సు (కింద 

పడిన వేగమునకు ఫుఠడాగరములు, [పొ కారములు విరిగి పడిపోయినవి. కుంభకర్ణుని 

క'శేబరము[కింద కోట్టకొలద వానరులు పడి నలిగిపోయినారు. ఆ క 'ళేబరము సము[ద 

ములో పడి జలజంతునులను చంపినది. 

ఈ విధముగా కుంభకర్చుడు మరణించినాడు. దేవతలు సంతోషించినారు, 

(శ్రీరాముని పరాక్రమమును కొనియాడినారు. వానరులు ఆనందపరవశులై (శ్రీరాముని 

పూజించినారు. వృ(తాసురుని వధించిన ఇంద్రునివలె (శ్రీ రాముడు ఆనందమును 

పొందినాడు. 

స కుంభకర్ణం సురసంఘ మర్దనం 

మహత్సు యుద్దేష పరాజిత శ్రమమ్ ' 

ననంద హత్వా భరతాగజో రణే 

మహాసురం పృ మివామరాధిపః 67.166 

[కుంభకర్ణుడు ఆకారమును ధరించిన తమస్సు. తమస్సును భేదించుట నులభముశాదు. 
ఇంద్రియముల నన్నింటిని జయింపవలెను. అన్నింటిని ఏక కాలమున జయించుట కష్టము. 

ఈ విషయము కుంభకర్ణుని వధలో తెలియుచున్నది. ముక్కు, చెవులు, సు గీవుడు ఖండించి 

నాడు. (శ్రీరాముడు సైతము చేతులను, కాళ్ళను విడివిడిగా ఖండింపవలసి వచ్చినది. 

(పత్యేక బాణము నోటిలో నాటవలసి వచ్చినది, తరువాతగాని శిరస్సును ఖండించుటకు వీలు 

కాలేదు. అప్పటికిగాని పర్వతాకారమైన తమస్సు అణగలేదు !] 

రావణుని దుఃఖము 

కుంభక ర్షుని మరణ వృత్తాంత మును రాకసయోాధులు రావణునికి విన్నవించు 

చున్నారు, 

కుంభకరం పహాతం౦ దృష్ట్యా రాఘవేణ మహాత్మనా 
bar] (ac) 

రాక్షసా రాక్షసేంద్రాయ రాపణాయ న్య వేదయన్' 68.1 

రొక్షనులు : (ప్రభూ ! యమునివంటి కుంభకర్ణుడు యుద్దమున గొప్పు పరా కమమును 

(పదర్శించి, లెక్కలేని వానరులను హత మొనరించి, తుదకు రామశేజస్సు చేత 
నానో 

co 
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శాంతి పొందినాడు. కుంభకర్ణుని శరీరము నగముమా[తమే కనబడుచున్నది. 
మిగిలిన సగము సము[దము [పవేశించినది. చేతులు, కాళ్లు, శిరన్సు విడివిడిగా 
ఖండింపబడినవి, శిరస్సు లంకాద్వారమును అడ్డగించియున్న ది, 

ఈ వార్త విని రావణుడు మూర్చనొంది [కింద పడిపోయినాడు. చేవాంతకుడు,. 
నరాంతకుడు, |తిశిరుడు, అతికాయుడు తమ పినతం[డి మరణవార్తను విని దుఃఖించి 
నారు. మహోదర మవోపార్మ్వులు తమ సోదరుని ఘోరమరణమును గూర్చి 
దుఃఖంచినారు. 

రావణుడు మూర్చదెకి విలపించుచున్నాడు. 

రౌవోణుడు : తమ్ముడా ! నీవుకూడ శ[తువుచే వధింపబడితివా ! నా హృదయశల్యమును 
తీసిపుచ్చక యే మరణించితివా ! 

నా కుడిభుజము పడిపోయినది. దేవతలు, బుషులు ఇక నంతోపింతురు. వానరు. 
లింక శీ ఘముననే లంకాపురి దుర్గములను, చ్వారములను ఆ|క్రమించుకొనగలరు. 

ఆహో ! ఇం|దుని వజాయుధమును సరకుసేయనివాడవు రామబాణమునకు. 
బల్నియెతివా ! నా కిక రాజ్యముతోగాని, సీతతోగాని నా |పొణముతోగాని పని లేదు. 

రాజ్యేన నాస్తి మే కార్యం కిం కరిష్యామి సీతయా 

కుంభకర్ణ విహీనస్య జీవితే నాస్తి మే రతిః 68.17 

నేనుకూడ నా తమ్ముడు పోయిన చోటికే పోయెదను. తమ్ముని విడిచి ఒక్క. 
కణముకూడ జీవింపజాలను, 

_ అద్యైవ తం గమిష్యామి దేశం య(తానుజో మమ 
నహి (భాతాన్ సముత్సృజ్య కణం జీవితు ముత్సహే 68.19 

ఇంతకుమున్ను నాచే అపకారము పొందిన దేవతలు నన్ను చూచి పరిహాసింతురు. 

దేవా హి మాం” హసిష్యంతి దృష్ట్వా పూర్వాపకారిణమ్ 68.20 

ఆనాడు విభీషణుడు ఎన్నిచెప్పెనో అన్నియు జరుగుచునే యున్నవి. ఆ మహో 
తుడు చెప్పిన హిత వాక్యములను నా అజ్ఞానముచే వాటింపక, ఆ ధార్శ్మికుని అన్యాయ 

ముగా వెడలగొట్టితిని. ఆ పాపఫలమును అనుభవించుచున్నాను. 

తదిదం మా మనుప్రాప్తం విభీషణ వచ శుభమ్ 
యదజ్ఞానా న్మయా తస్య న గృహీతం మహాత్మనః 68.21. రో 

తస్యాయం కర్మణః ప్రాపో విపాకో మమ శోకదః 
యన్మయా ఢార్మిక (శ్రీమాన్ స నిరస్తో విభీషణః 68.23 
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ఇట్లు పరిసరివిధములుగా విలపించి రావణుడు దుఃఖమును సహింపలేక మూర్చ 
పోయినాడు, 

(కిిటడు : (తం|డిని ఊరడించి) వర్యాకమశాలిమైన మా పినతండి డై వయోగము 
వలన యుద్దములో వీరమరణమును పొందినాడు. చానినిగూర్చి నీవంటి సత్పు 

రుషులు విలపింతురా ! నీ వొక్కడవే ముల్లోకములను జయింప గలవు. శక్తి”, 

కవచము, ధనుర్భాణములు, రథము వీని నన్నింటిని |బహ్మా దేవుడు నీ కొసంగి 

యున్నాడు గదా! రాముని జయించుట నీ కసాధ్యమగునా! ఆపనికి నీవు 

కూడ అక్కఅలేదు. నేను యుద్దమాడి నీ శత్రువును రూపుమా పెదను. 

ఈ మాటలు విని దేవాంతకుడు, నరాంతకుడు, అతికాయుడు ఉత్సాహాపడి 

వారుకూడ యుద్దమునకు పూనుకొన్నారు. రావణునికి కొంత ఊపిరి వచ్చినట్లయినది. 

రావణుని కుమూ'రులై న ఈ నలుగురు సహాజ బలసంపన్ను లేకాక వారికి వరదాన బలము 

సై తము కలదు. ఇంతేకాక వారు మాయావిశారదులు. 

(తిశిరాది వీరులు యుద్ధ మునకు వెడలుట 

రావణుడు పు[తులను కపుగిలించుకొని వారికి అలంకారములు చేసి ఆశీర్వదించి 

యుద్దమునకు పంపినాడు. . 

స పుత్రాన్ సంపరిష్వజ్య భూషయిత్వా చ భూషజై 8 

ఆశీర్భిశ్చ ప్రశసాభిః ప్రేషయామాస సంయుగే 69.15 

తన తమ్ములై న యుద్దోన్మత్తుడు (మహోదరుడు) మత్తుడు (మవోపార్మ్యుడ్సు 

అనువారిని రావణుడు తన వుతుల నహాయార్థము పంపినాడు. ఈ ఆరుగురును 

రావణునికి |పదతిణ నమస్కారములు చేసి యుద్దమునకు వెడలినారు. 

. మహోదరుడు సుదర్శన మను పేరుగల ఏనుగు నెక్కి అ_న్హగికిమిది నూర్యుని 

వలె [పకాళించినాడు.. (తిశిరుడు తన మూడు శిరస్సులవై మూడు కిరీటములను ధరించి, 

ధనుర్భాణములు ౫ కొని రథముమీద బయలు దేరినాడు. అతికాయుడు తన విశాల 

రథముమీద వెడలినాడు. నరాంతకుడు ఒక |పాసమును తీసికొని ఒక తెల్లని గుజ్జము 

మీద సాగినాడు. దేవాంతకుడు ఒక పరిఘమును, మహాపార్మ్వుడు ఒక గదను ధరించి 

రథముల నెక్కి కడలినారు. 

అందరును మహోవీరులు,. యుద్దమున మరణించుటయో, లేక శత్రువును 

జయించుటయో. తమ కర్తవ్య మని నిశ్చయించుకొని సైన్య సమేతులై రణరంగము 

చేరినారు. 
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మరణం వాపి నిశ్చిత్య శత్రూణాం వా పరాజయమ్ 00.87 
వానరులు పర్వతశిఖరములను, వృతములను కొని యుద్దమునకు సిద్దముగా 

నున్నారు. ఇరుపకములవారు సింవాగర్జనలు చేసినారు. రాతునులకు వానరులకు ఘోర 
యుద్దము జరిగినది, 

తద్యుద్ధ మభవ ద్దోరం రక్షోవానర సంకులమ్ 69.48 

వానరులయొక్కయు రాకనులయొక్క_యు కశేబరములతోను, ఆయుధముల 
తోను, విరిగిన రథములతోను, చచ్చిపడియున్న పనుగులతోను గుజ్జములతోను యుద్ద 
భూమి నిండిపోయినది. ర కృనదులు (పేవహించుచున్న వి. 

అంగదుడు నరాంతకుని వధించుట 

నరాంతకుడు ఒక శక్తిని గైకొని గుజ్జమునెక్కి వానర సెన్యములో [పవేశించి 
విజృంభించినాడు. అనేక వానరులను వధించినాడు. వానరనై,నికులు దశదిశలకు వరు 
గెత్తినారు. ఈ సంతోభమును నుగ్రీవుడు చూచి అంగదుని పిలిచి “అంగచా! నీవు 

పోయి ఆ రాతసుని వధింపుము అన్నాడు. 

అంగదుడు నరాంతకుని తలపడినాడు. నరాంతకుడు అంగదుని మీదికి. [పానము 
విసిరినాడు కాని అది అంగదుని రొమ్ము తాకి వరిగి పడిపోయినది. అంగదుడు తన 

చేతితో నరాంతకుని గుజ్జమును కొట్టి చంపినాడు. ఇద్దరును పిడికిళ్ళతో కొట్టుకొన్నారు. 
అంగదుని పిడికిలిపోటునకు నరాంతకుడు కిందపడి. మరణిం చినాడు. (శ్రీరాముడు 
అంగదుని [పశంసించినాడు. 

అంగదుడు రాకసవీరులతో పోరుట 

అంగదుడు యుద్దమునకు మరల సిద్దమైనాడు. మహోదరుడు, దేవాంతకుడు, 
తిశిరుడు అంగదునివె క వచ్చినారు. అంగదుడు చలింపక ముగ్గురితోను ఏక కాలములో 
యుద్దము చేసినాడు. 

స |త్రిభి రైష్నర్భత శ్రే ఫై షె ర్యుగప త్సమభి ద్రుత ః 

న విన్యధే మహాతేజా వాలీపుత 9౪ (ప్రతాపవాన్ 70.12 

ఒక్కపోటు పొడిచి. మహోదరుని యేనుగును చంపినాడు. ఏనుగు దంతము 
నూడ బెరికి దానితో దేవాంతకుని కొట్టగా ముగ్గురు రావసులును అంగదుని చుట్టు 
ముట్టినారు. వానుమంతుడు, నీలుడు, “అంగదుని పాటు చూచి ఆతనికి తోడువచ్చినారు. 
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హనుమంతుడు దేవాంతకుని వధించుట 

హానుమంతుడు తన పిడికిలితో చేవాంతకుని శిరస్సు మర్షించినాడు. _ ఆ పిడికిటి 
పోటు ధాటికి చేచాంతకుని తల (బద్దలై పోయినది. ఈ విధముగా దేవాంతకుడు 

మరణించినాడు. 

నీలుడు మహోదగుని వధించుట 

మహోదరుడు మరియొక యేనుగు నెక్కివచ్చి నీలునివై బాణవర్షము కురి 

పించినాడు. ఆపాదమ స్తకము తగిలిన గాయములవలన నీలుడు అటునిటు కదలజాలక 

పోయినాడు. కొంత సేపటికి తేరుకొని ఒక పర్వతశిఖరమును మసోదరునిసె విసరగా: 

ఆ దెబ్బకు మహోదరుడు ఏనుగుతోకూడ [కిందికి కూలి చనివోయినాడు. 

హనుమంతుడు |తిశిరుని వధించుట 

(తిశిరుడు ధనున్సు [గహించి పానుమంతునితో తలవడినాడు. ఇరువురికిని [పచండ 

యుద్దము జరిగినది. |తిశిరుడు తన శక్తిని గైకొని వానుమంతునివై (ప్రయోగింపగా 

హనుమంతుడు ఆ శక్తిని తన చేతితో పట్టుకొని విరిచివై చినాడు. |త్రిశిరుడు ఖడ్గమును 

గొని హానుమంతుని వకమున కొట్టినాడు. హనుమంతుడు |కోధపరవశుడై (తిశిరుని 

రొమ్మును అరచేత చరచినంతనే |క్రిశిరుడు మూర్భపోయి [కిందవడినాడు. ఖడ్గము 

చేతిలోనుండి జారి [కింద పడిపోయినది. హనుమంతుడు ఆ ఖడ్గమును తీసికొని సింవా 

నాదము చేయగా ,తిశిరుడు లేచి వానుమంతుని ఒక పోటు పొడిచినాడు. అంతట 

హనుమంతుడు ఖడ్గముతో (తిశిరుని మూడుశిరములను ఖండించినాడు. 

బుషథుటు మహావార్నుుని వధించుట 

(తిశిరుడు చనిపోవుటను మహాపార్ఫ్యుడు చూచి నహింపలేక గదను కొని 
వానరుల పె బెడ్ విజృంభించినాడు, బుషభుడు మహావార్చుుుని మీది! దూకగా మవో 

పార్ఫ్వుడు తన గదతో బువభుని రొమ్మును పగులగొట్టినాడు. బువభుడు మూర్చిల్లి 

కొంత సేపటికి తరి మహోపార్ముని గదను లాగి తీసికొని దానితో మోదగా మహో 

పార్య్వుడు | పాణములు విడిచినాడు. 

లక్కణుడు అతికాయుని వధించుట 

రాకునులు పరుగుశె త సాగినారు. ఈ సంకోభమును అతికాయుడు చూచినాడు. 
అతికాయుడు సామాన్యుడుకాడు. మహావీరుడు. [బహ్మ యొద్ద వరములు పొందిన 

వాడు. రథారూఢుడై ధనుర్ణారియై తన పేరు చెప్పుకొనుచు, సింవానాదము చేయుచు 
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వానరులమీదికి దూకినాడు. వానరులు అతికాయుని చూచి “కుంభకర్లుడు మరల 

బితికివచ్చినట్టున్నది” అని భావించి ఎక్కడివా రక్కడ పాజిపోవుచున్నారు. కొందరు 
రాముని శరణుజొచ్చినారు. 

(శ్రీరాముడు దూరమునుండి అతికాయుని చూచి ఆశ్చర్యపడినాడు. 

రాయుడు : విభీషణా ! ఎవ్వ డి పర్వతా కారుడు! వేయిగుణ్ల ములు పూన్చిన విశాల 

రథములో వచ్చుచున్నాడు. నలుగురు సారథు లున్నారు. ఇతని ధనుస్సు 

ఇం|దధనుస్సుకు సాటివచ్చుచున్నది. రథమునందు ముప్పదియెనిమిది తూణిర 

ములు, ధనున్సులు అలై తాళ్లు ఉన్నవి. పదిచేతుల నిడివిగల కెండు ఖడము 
య య "ఏ. 

లున్నవి. ఈ రావసో త్తము డెవ్వడు? 

rd బిఖీవణుడు : ఇతడు రావణుని కుమారుడు. ఇతనితల్లి ధాన్యమాలిని. చేరు అతికాయుడు. 

రావణునికి సాటివచ్చు వీరుడు. అస్త్రవేత్త. శాస్త్రములను చక్కగా చదివిన 

వాడు. వృద్దుల సేవ చేయువాడు. రాజనీతి పండితుడు. ఇతని బాహుబలము 

నా|శయించుకొని యే అంకాపురి నిర్భయముగా నున్నది. 

యస్య బాహూ సమాశ్రిత్య లంకా వసతి నిర్భయా 
తనయం ధాన్యమాలిన్యా అతికాయమిమం విదుః 71.80 

ఇతడు |బహ్మనుగూర్చి తపస్సు చేసి బ్రహ్మవలన అస్త్రములను పొందినవాడు. 
సురాసురులచే మరణము కలుగకుండునట్లు వరమును పొందినాడు. ఇతని దివ్యర థక వచ 

ములు |[బహ్మా[పసాదములు. ఇతడు అనేక పర్యాయములు 'దేవదానవులను జయించి 

యున్నాడు. దేవెందుని వజాయుధమును స్తంభింప జేసిన వీరుడు. ఇతని తుద _ 
ముట్టించుటకు వెంటనే [ప్రయత్నము చేయవలయును. లేనియెడల వానరసై న్యము 
లన్నియు ఇతని బాణములకు ఆహుతి కాగలవు. 

తదస్మిన్ [క్రియతాం యత్నః థీ (పం పురుషపుంగవ 

పురా వానర సై న్యాని క్షయం నయతి సాయక్రైః 1806 

అతికాయుడు కపిసె సై న్యములో (పవేశించి వికమించినాడు. కపివీరుళైన 

కుముదుడు, ద్వివిదుడు, మైందుడు, నీలుడు, శరభుడు వకమై అతికాయుని ఛై ధైర్యముగా 
ఎదుర్కొన్నారు. వారు |పయోగించిన పర్యత శిఖరములను, వృతములను అతికాయుడు 

తన బాణములతో శేదించినాడు. వానరులమీద శరవర్ష మును కురిపించినాడు, వానరులు 

ఆ ధాటికి నిలువజాలక పారిపోయినారు. పారిపోవుచున్న వారిని మర్దించుటకు ఇష్ట షపడక 

అతికాయుడు రాముని సమీపించి నగర్వముగా అనుచున్నాడు. 
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అతికాయుడు : నేను ధనుర్చాణములను ధరించి సిద్దముగా నున్నాను. అల్పులతో యుద్ద 

మాడుట నా కిష్టములేదు. మీలో ఎవ్వడైన ఉత్సాహవంతు డున్నచో నాతో 

యుద్దమునకు రమ్మునుము. 

రథే -స్టితోఒహం శరచాపపాణీ 

ర్న ప్రాకృతం కంచన యోధయామి 

యళ్చాస్తి కశ్చి ద్వ్యవసాయ యుకో 
దదాతు మే క్షిప్ర మిహాద్య యుద్ధమ్ 71.45 

ఈ గర్వపు పలుకులకు లవ్మణుడు రోషించి ధనుస్సు 7 కొని టంకార మొనర్చి 

నాడు. లక్మణుని జ్యాఘేవము భూమా్యరకాశములు, పర్వతములు, నప్తనము దములు, 

దశదిశలు నిండిపోయినది. ఆ శబ్దమును విన్న రాతనుల గుండియలు అదరిపోయినవి. 

'పూరయన్ స మహీం శ లా నాకాశం సాగరం దిశః 

జ్యాశబో లక్మణస్యోగ్ర సాసయన్ రజనీచరాన్ 71.48 
ఏ w= 

అతికాయుడుసై తము ఈ శబ్దమును విని ఆళ్చర్యచకితు డై నాడు. కోప పకంపి 

తుడై బాణము కొని లక్మణునితో అనుచున్నాడు. 

అతికాయుడు : లక్ష్మణా ! నీవు బాలుడవ. పరా|క్రమముతో పరిచయము లేనివాడవు. నేను 

మృత్యువుపంటివాడనుసుమా ! నాతో నీ కేటికి ఈ రణవ్యవవోరము ! ఆ ధనుస్సు 

నక్కడ వదలిపెట్టి పొమ్ము. నా చేతిలో బడి ఎందుకు మరణింతువు ! 

నా మాటలు నీ కింపుగానిచో, ఇదిగో బాణము వేయుచున్నాను. శక్తి గలబేని 

రథీంచుకొనుము. 

అక్భృణుడు : ఓరీ వాచాలా ! మాటలచే ఎవ్య'డేని శూరుడు కాగలడా ! నేను సిద్దముగా 

నున్నాను. చేతనైనచో నీ బలమును [వదర్శింపుము. నీవు సర్వాయుధములతో 

కూడిన రథములో నున్నాను. శ న్ర్రములుగాని, అ|స్త్రములుగాని, నీ యిష్టము 

వచ్చిన వానిని (పయో గింవుము. అటుపిమ్మట నీ శిరస్సు ఖండించెదను. పక్వమెన 

తాళఫలము గాలికి [కింద పడునట్లు నీ శిరము నీ శరీరమునుండి పడిపోగలదు. 

నేను బాలుడ నని అవజ్ఞ చేయకుము. బాలుడను కానిమ్ము, వృద్దుడను కానిమ్ము, 

నేను యుద్దమున నీకు మృత్యువు నని (గహింపుము. (తివికమావతారమున 

ముల్లోకములను మూడడుగులతో ఆ|క్రమించివ విష్ణుమూర్తి బాలుడు కాడా ! 

బాభోఒయమితి విజ్ఞాయ న మావజ్ఞాతు మర్జసి ఇ 

బాలో వౌ యది వా వృద్ధో మృత్యుం జానీహి సంయుగే 71-68 

బాలేన విష్ణునా లోకా స్రయః క్రాంతా _స్తిభిః [కమైః 71.84 
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అతికాయ లతక్ముణులకు యుద్దము [సారంభ మైనది. విద్యాధరులు, దేవతలు, 

బుషులు, దానవులు ఆ యుద్దమును చూడవచ్చినారు, ఇద్దరును, వారికి నుపరిచితము 

లె న బాణములను [పయోగించుచున్నారు. ఒకని బాణములను ఒకడు ఖండించు 

చున్నాడు. లత్మణుడు అతికాయుని లలాటమున ఒక జాణము వేయగా లలాటము 

నుండి ర_క్తము [పవహించినది. అతికాయుడు చలించి ళతువును మెచ్చుకొన్నాడు; 

కోపించి, లవ్మణునిపై శరపరంపర కురిపించినాడు. ఆ బాణముల నన్నింటిని లవ్మణుడు 

నివారించినాడు. అతికాయుడు తీక్టమైన బాణ మొకటి తీసి లక్మణుని వకమున నాట. 

నేయగా లవ్మణుని రొమ్మునుండి రకము |సవించినది. లక్ష్మణుడు తన శరీరమున 

నాటుకొనియున్న బాణమును లాగివై చి తన జాణ మొక్కటి తీసి ఆగ్నేయాన 

ముతో అభిమం (తించి [ప్రయోగించినాడు. అంతట, అతికాయుడు సౌరాన్హ్రుమును 

[పయాగించినాడు. రెండును ఒండొంటిని దహించుకొని భస్మ మై [కింద పడినవ్ని, అతి 

కాయుడు ఐపీ. ౪౭(స్ర్రమును [వయోగింపగా దానిని లత్మణుడు ఐందా(న్త్రముతో 

నశింవ వేసినాడు. అతి కాయుడు యామ్యా, స్త్రమును [ప్రయోగింపగా లక్ష్మణుడు దానిని. 

వాయచ్యానన్తృముతో శమింవ చేసినాడు. లక్నణుడు అతికాయునిమీద శరపరంవరలు 

(ప్రయోగించినాడు కాని ఆ బాణము లన్నియు అతికాయుని కవచము తాకి కొనలు 

విరిగి [క్రింద పడిపోయినవి. అకికాయుని కవచము అ భద్యము కావున లత్మణుని బాణ 

ములవలన రాతసునికి బాధ కలుగలేదు. అప్పుడు వాయుదేవుడు లత్మణుని సన్నిధికి 
వచ్చి “లత్మణా! అతికాయుడు (బన్మాదత్తమెన అభిద్య కవచమును ధరించి 

యున్నాడు. వానిని [బహ్మోస్త్రముతో వధింపనలసినదే 'కాని మరియొక అస్త్రము 

ఉపయోగపడదు” అని చెప్పినాడు, 

అధై న మభ్యుపాగమ్య వాయు ర్వాక్య మువాచ హ 71.98 

బ్రహ్మదత్తవరో హ్యేషః అవధ్యకవచావృతః 

(బాహ్మేణాస్తేణ భింద్యేన మేష వధ్యో హి నాన్యథా 71.99 

అవధ్య ఏష హ్యాన్యేషా మస్తాణాం కవచీ బలీ 71.100 
et) 

[| వాయుదేవుడు ఎప్పుడైన మన చెవిలో ఊదుటయును కలదు. అనగా మనకు ఆలో చన 
స్ఫురించుటయే. అట్లు స్ఫురింప జేయుట వాయుదేవుని ప్రసాడమే !] 

వాయు దేవుని మాట పొటించి లత్మణుడు (బవ్మా(స్త్రమును [పయోగించినాడు. 

సూర్యచం[దులు చలించినారు. ఇతర |గవాములు భీతిల్లినవి. భూమి కంపించినది. 

అతికాయుడు ఆ బాణమును నివారించుటకు గొప్ప [పయత్నము చేసినాడు. శక్తులు, 

గడలు, కుళారములు, శూలములు మొదలైన ఆయుధములను [పయో గించినాడు. 
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కాని అవి 'యేవియు ఉపయోగపడలేదు. అన్నియు వ్యర్థమైనవి. లవ్మణుని బాణము 

.అతికాయుని శిరమును కిరీటన్హితముగా ఖండించినది. అతికాయుని శిరస్సు నేలమీద 

పడినది. రాతసులు లంకలోనికి పరుగ త్తినారు, 

వానరుల 'ముఖములు పద్మములవలి _ వికసించినవి. ఎల్లరును లత్ముణుని 

పూజిం చినారు. 

ప్రహర్ష యుక్తా బహవస్తు వానరాః 

ప్రబుద్ధ పద్మ ప్రతిమాననా స్తదా 

అపూజయన్ లక్ష్మణ మీష్టభాగినం 

హతే రిపొ భీమబలే దురాసదే 71111 

రావణుని పరితాపము 

రావణుడు అతికాయుని మరణవార్త విని దుఃఖములో మునిగిపోయినాడు. 

రావణుడు : అహా! పరాజయ మెట్టిదో తెలియని మేటిపీరులు, ఇం|దుని జయించిన వారు 

రామునిచే వధింపబడినారు ! ధూ[మాకుడు, అకంపనుడు, |పవాస్తుడు, కుంభ 

కర్ణుడు మున్నగు వీరాగేనరులు, అస్త్రవిశారదులు అందరును వహాతమైనారు. 

(ప్రఖ్యాత బలపరాకమ సంపన్నుడైన ఇం | దజిత్తు [పయోగించిన నాగపాశమును 

ఒనితము రామలవ్మణులు విడిపించుకొన్నా రనగా అది వారి [పభావమోా, 

మాయయా, మోసమో తఆలియుటలేదు. 

. [మోసగాని ఆలోచన లన్నియు ఈ వరుననే యుండును.) 

తన్న జానే ప్రభావైర్వా మాయయా మోహనేన వా 

శరబంధా ద్విముకౌ తౌ (భ్రాతరౌ రామలక్మణౌ 72.7 

నామాట చొప్పున యుద్దమునకుపోయిన రావసు డెవ్వడును 'మరలివచ్చుట లేదు. 

అందరును వాతు లగుచున్నారు. లవ్మణ, న్నుగీవు విభీషణ సహితుడైన రాముని 

శాసింపగల రాకుసవీరు డెవ్వడును నా కంటికి కనిపించుటలేదు. రాముని పరాక్రమము 

అద్భుతముగా నున్నది. రాముని అపార శ స్తా స్ర్రబల మునకు ఎందరు రాతసులు 

బలిమైనారు! రాముడు నాశరహితుడై న. నారాయణుడే యని తోచుచున్నది. , 

రామునికి భయపడికచా లం'కాద్వారములను బంధింపవలసి వచ్చినది ! 

తం మన్యే రాఘవం వీరం నారాయణ మనామయమ్ 

తదృయారి పృరీలంకా పిహిత ద్వార తోరణా. 72.11 
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రాతసులారా ! మీ రందరు అ|పమత్తులై యుండి లంకాపురిని రకింపుడు. సీతను 

భ|దవరిచియున్న అశోకవనములోనికి (పవేశించువారిని, నిర్గమించువారిని కనిపెట్టి 

మాకు ఆలియపరచవలయును, 

ఆళోకవనికాయాం చ యత్ర సీతాధిరక్ష్యతే 

నిష్కామో వా ప్రవేశళోవా జ్ఞాత వ్య స్పర్వథైవ నః, SEs 

వానరులను సాయంకాలము లందును, అర్థ రా [తులందును, | పాతః కాలము. 

లందును, ఇంత యేల అన్ని వేళలయందును మెలకువతో కని పెట్టియుండుడు. మన సెన 

లను నిలిపియుండు [పదేశములందు ఎక్కువ జాగరూకులై యుండుడు. 

ఇట్లు ఉత్తరువు లిచ్చి రావణుడు దీను డై పు[తళోకముతో నిట్టూర్పులు విడుచుచు 

తన మందిరము [వవెశించినాడు. 

మన్యుశల్యం వహకా దీనః (ప్రవివేశ స్వమాలయమ్. 72.18 

ఇం | దజిత్తు తన తం|డని ఓదార్చుచున్నాడు. 

ఇం[దోజిళ్తు : తం|డీ! నేను (బతికియుండగా నీ విట్లు దుఃఖపడకుము. ఇదిగో ! దై వబల 

పౌరుష విశేష సమేతుడైన యీ ఇం | దజిత్తు (పతిజ్ఞను వినుము. ఇప్పుడే రామ 

లవత్మణులను అమోఘములైన నా బాణములకు బలి గాపింతును. 

ఇమాం (ప్రతిజ్ఞాం శృణు శక్రశ త్రో 

స్పునిశ్చితాం పొరుషదై వయుకాం 

అద్యైవ రామం సహ లక్ష్మణేన 

సంతర్పయిష్యామి శరై రమా మైః. 78.6 

బలిచ[క్రవ ర్తి యజ్ఞ వాటికలో విష్ణుదేవుడు పదర్శించిన పరా[క్రమమునకు సరి 

వచ్చు నా పరాక్రమమును "దేవతలు, సూర్యచంద్రులు, సమ స్త భూతములును ఇప్పుడు. 

చూడగలరు, 

ఇం|దజితు యుద్దమునకు వెడలుట వాలు థి 

ఈ పౌరుష వాక్యనులు పలికి ఇందజిత్తు తండి అనుజ్ఞ వడసి ఖర శిష్ట యుక 
లాన్ ఆ © ఆట్ 

మైన రథము నెక్కి నై న్యసమేతుడై యుద్ధరంగమునకు బయలుదేరినాడు. యుద్ద 

భూమియందు తన రథమునకు రాక్షసులను కావలియుంచి హోమము చేయుట. 

కొరిగినాడు. 

స సంప్రాప్య మహాతేజా యుద్ధభూమీ మరిందమః 

న్రాపయామాస రక్షాంసి రథం (ప్రతి సమంతతః, 73.16 



ఇం|దజితు యుద్దమునకు వెడలుట 608 
న అణాల థి 

ఇం|దజిత్తు యథాశా(స్త్రముగా, మంతపూర్వకముగా, అగ్నివో|తమునందు. 

హోమము కావించినాడు. |[బతికియున్న నల్ల మేకను పశువుగా బంధించి హోమ 

మొనర్చినాడు. అగ్ని శిఖలు విజయసూచకములే. (పదకిణముగా వర్తి ల్రినవి, అప్పుడు 

ఇం|దజిత్తు (బహ్మా(స్త్రుమును జపించి రథమును, ధనుస్సును, మున్నగు యుద్ధపరికరము' 

లను ఆ య్య స్త్రముతో అభిమంతించినాడు. 

సోఒస్త్ర మాహారయామాన బ్రాహ్మ మింద్రరిపు స్తదా 

ధనుళ్చాత్మరథం చైవ సర్వం తతాభ్యమం|త్రయతీి . 73.28 

ఇం దజిత్తు ధనుర్భాణ ఖడ్ల రథాశ్వ సారథి సహితముగా ఆకసమున అంతర్ధాన 

మయినాడు. 

స పావకం పావకదీ ప్ప తేజా 

హుత్వా మహేంద్రప్రతిమ (ప్రభానః 

సచాప బాణాసి రథాశ్వ సూతః 

భేంత రథే ఒ౬త్మాన మచింత్యరూపః. 78.265 

ఇం|దజిత్తు నైన్యము యుద్దభూమికి ఉత్సాహముతో నడిచినది. రాతనులు 

వానరులమీద శరవర్ష ము కురిపించినారు. ఇం (దజిత్తు బాణములను [పయోగించి వానరు 

లను లెక్కకు మిక్కుటముగా వధించుచున్నాడు, (శ్రీరామ కార్యార్గ మే వానరులు 

తమ [పాణములను సరకుసేయక తెంపు వహించి పోరుచున్నారు. ఇందజిత్తుపై శిలా 

వర్ష మును, వృష. వర్ల మును కురిపించి నారు. ఇం(దజిత్తు వాని నన్నింటిని తన బాణము 

లతో నివారించీ వోనరులను రూపుమాపుచున్నాడు. గంధమాదనునిపె - పదునెనిమిది 

బాణములు, నలునివై తొమ్మిది, మైందునిమీద ఏడు, గజునిమీద అయిదు, బాణములు 
వేసి నొప్పించినాడు. సుుగీవుడు, బుషభుడు, అంగదుడు, ద్వివిదుడు, వీరిమీద వర 

[ప్రభావముగల బాణములు |పయోగించి వారిని మూర్చిల్ల జేసినాడు. ఇంకను బాణ: 

ములు వేసీ వానర సైన్యమును చించి చెండాడినాడు. వానరయోధులు మూర్చిత్నులె 

చేష్టలుదక్కియుండుట చూచి. ఇం దజిత్తు సంతోషించినాడు. ఇం దజిత్తు బాణములు 

మా[తము వానరులమీద పడుచున్న వేగాని ఇంద్రజిత్తు కన్నులకు కనిపించుట లేదు. 

ఆకసమువై పు దృష్టిని సారించిన వానరుల నేతములలో బాణములు (గుచ్చుకొనుచున్న వి, 

హనుమంతుడు, ను గీవుడు, అంగదుడు, జాంబవంతుడు, నలుడు, కుముదుడు, 

"కేసర్కి నీలుడు, గజుడు, గవాకుడు, వీరు వారు అనక అందరిని ఇం దజిత్తు బాణపీడుతు 

లను చేసినాడు రామలవ్మణుల వై జాణవర్ష మును కురిపించినాడు. 
జ్య 
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సవై గదాఖి త రియూధముఖ్యా 

స్నీర్చిద్య బాజైా _స్తవనీయపుంఖై | 
వవర్ష రామం శరవృష్టిజాలై 

భాణపాతమును & చ్చుకొనుము. 

మన్యే స్వయంభూ రృగవా నచింత్యో 
యప్వ్యైతదన్తుం (పభవళ్ళ యో౬న్య 
బాకావపాజాం _వ్వుమివోద్య ధీమ౯ా 
మయా సహోమ్య(గమనా స్పహస్వ, 

73 

విజాయానందముతో లంకకు మర లిపోగలడు. 

ఆవాం తు దృ ఇ్వా పతితా విసంజ్ఞా 
నివృత్తయుడా గత రోషహరా ఆ చన 

9 ధ్రువం వవేత్వ్యు త్యమరారివాస 
మపౌ సమాదాయ రణా(గ్రలక్ష్మీమ్. 

70. 

బిలీవణుడు ; వానరులారా  శ్ఞంయపడకుడు. (బవాగ్ట(న్త్రమును గారవించుటకు శా నారు. ఇప్పుడే కేరుకొనగలరు. మీరు ధె ర్య 



ఇ౦ ద్రజిత్తు యుద్ధమునకు వెడలుట 611 

వానుమంతుడు : విథఖీషణా ! ఈ వానరు లందరు పడియున్నారు. వీరిలో బితికియున్న వా 
చెవరి నను కలశేమో చూచి ఆశ్వాసించుట మంచిది. మన మిరువురము 

బయలు చేరుదము రమ్ము. 

రా|తివేళ గనుక ఇద్దరు దివిటీలను వట్టుకొని వెదకసాగినారు. 

తావుభొ యుగపద్వీరౌ హనుమ ద్రాక్షసో త్తమౌ 
ఉల్కాహపై తదా రాతౌ రణశీర్తే విచేరతుః. 74.7 

ఎక్కడ చూచినను వాలములు శెగినవారు, కాళ్ళుచేతులు "'తెగినవారు, మెడలు 

తెగినవారు, యుద్దభూమియందు పడియున్నారు. ఇందజిత్తు అరువదియేడుకోట్ల 
వానరులను ఒక్క సాయంకాలము అయిదు గడియలలో వధించినాడు. 

స ప్తషషి రతోః కోట్యో వానరాణాం తరస్ప్వినామ్ 
అని ఏ యొ 

అహ్నుః పంచమ శే షేణ వల్లభేన స్వయంభువః. 14.12 

హనుమంతుడును, విథీషణుడును వృద్దుడెన జాంబవంతుని వెదకినారు. ఇట్లు 

వెదకుటలో, జాంబవంతుడు ఒకచోట కానవచ్చినాడు. శరీరమునిండ బాణములు | గుచ్చు 

కొనగా బాధపడుచుండినాడు. విభీషణుడు జాంబవంతుని సమీపించి పలుకరించినాడు. 

బిఖీషణుడు : జాంబవంతుడా ! ఈ బాణములు నీ [పాణములను వారింవలేదుగద ! 

జాంబవంతునికి మాటకూడ సరిగా రాలేదు. కష్టపడి హీనన్వరముతో, 

నొందివంతుణు : ఈ బాణములవలన నాకు కన్నులు కనిపించుటలేదు. నీ కంఠస్వరమును 

బట్టి నిన్ను పోల్చుకొన్నాను. నీవు విభీషణుడవేనా ! విఖీషణా ! వానరో త్రము 

డైన వానుమంతుడు జీపించియున్నాడా ? 

నై రృతేంద్ర మహావీర్య స్వరేణ త్వాభిలకయే 
పీడ్యమాన శ్శితై రాజై ర్నత్వాం పశ్యామి చక్షుషా. TIT 

ఆంజనా సుప్రజా యేన మాతరిశ్వా స నై ర్భత 

హనుమా న్వానర్రేష్టః ప్రాణాకా ధారయతే క్వచిత్. 74.18 

స బిలీషణుడు : జాంబవంతుడా ! ఇదియేమి ! రామలవ్మణుల శేమమును గూర్చి వైతము 

అడుగక వానుమంతుని కేమమునుగూర్చి అడుగుచున్నావేమి ! [పభువైన 

సు గీవునిమీదగాని, యువరాజై న అంగదునిమీదగాని రామలక్ముణుల యందు 

గాని వానుమంతుని పట్ల |పదర్శించు స్నేహమును (పదర్శింపకున్నా వేల 1 

ఆర్యపుత్రావతి[క్రమ్య కస్మా తృృచ్చ్ళసి మారుతిమ్. 14.18 
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నైవ రాజని సుగ్రీవే నాంగదే నాపి రాఘవే 
ర్య సందర్శిక స్సేహో యథా వాయుసుతే పరః, .. 7420 (౮ 

తవొందివంతుడు : విభీషణా ! దానీకి గొప్పకారణమున్నది. వినుము. హానుమంతుడొక్కుడు 

(బతికియున్నచో నై న్య మంతయు మరణించినను |బతికియున్న క్షు శలంపుము. 
వానుమంతుడు మరణించునేని మన మందరము (బతిక్షియుండియు చనిపోయిన 

వారమే అగుచున్నాము. వానుమంతుడు వాయుదేవునికి నరివచ్చువాడు. అగ్ని 

చెవునివంటి పరాక్రమవంతుడు. ఆ మహావీరుడు టీవించియుండునేని మాకు 

జీవితాళ కలుగును. 

త స్మికాజీవతి వీరే తు హతమప్యహత౦ బలం 

హన్నమత్యుజ్జి త ప్రాజె జీవంతోపి నయం హతాః, [| 74.22 

ధరతే మారుతి సాత మారుతిప్రతిమో యది. 
వై శ్వానరసమో వీర్యే జీవితాశా తతో భవేత్. 74.28 

| ఈ మాట లన్నియు వానుమంతుడు వినుచున్నాడు. ఎంత ఆనందించెనో హనుమంతుని శే 

తెలియవలయును. మనముకూడ ఊహింపవచ్చును | 

నాచుతుంతుడు : (జాంబవంతుని పాదములు పట్టుకొని నమస్కరించి) వానుమంతుడను; 
నీకు నమస్మ్కరించుచున్నాను. 

కంఠ న్వరమునుబట్టి జాంబవంతుడు హనుమంతుని గుర్తించినాడు. జాంబవంతు 

నికి [పాణము లేచివచ్చిన ట్లయినది. 

దొందివంతుడు : హనుమా ! వచ్చితివా నాయనా! రా రమ్ము. నీ విప్పుడు మనవారి నంద 
రను రతింపవలయును. నీవుతప్ప ఇతరు లెవ్వరును ఈ కార్యమును సాధింపలేరు. 
నీ పర్మ్శాకమమును (పదర్శింపవలసిన సమయము వచ్చినది. ఈ వానర నై న్యమును, 
రామలక్ష్మణులను విశల్యుల "జేయుటకు నీవే సమర్జుడవు. నీవు కార్యదిడ పూని 

' మా కందరకు సంతోషము కలుగజేయుము, 

నాన్యో విక్రమపర్యా ప్ప స్వమేషాం పరమ స్పథా | 

త్వత్పరా[క్రమకాతోయం నాన్యం పళ్యామి. కంచన, 74.27 

బుక్షవానర వీరాణా మనీకాని ప్రహర్షయ 

విశల కురు చాహ్యేకౌ సాదితొ రామలక్మణౌ. TU 

వానుమా! నీవు నము[దముమీదుగా |పయాణము చేసి హిమాలయమునకు 

'వెడలుము. "అక్కడ రెండుశిఖరము లున్నవి. ఒకటి కాంచనశిఖరము, “రెండవది -కై.లాస 
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శిఖరము, వాని నడుమ ఓపధిపర్వత మున్నది. ఆ పర్వత శిఖరము పై దేదీవ్వమాసముగా 

(ప్రకాశించు నాలుగు ఓషధు లున్నవి. మృతసువేవని, విళల్యకరణ్, సౌవర్లకరణి, నంభాగసు 

కరణి. ఈ నాలుగు ఓషధులను తీసికొని వేగిరము రమ్ము. గంధవహుని పుతుడవై న నీవు 

వానరు లందరకును | పాణదానము చేయుము. 

| 'పాణమునకు ఆధారను వాయువేకదా! కావున ఈ సందర్భమున గనగానుమంతుంని 

వాయుపుతునిగా సంబోధించుట సొంపుగాను అర్థవంతముగాను ఉన్నది” 

ఆశ్వాసయ హరీజా పాజై ర్యోజ్య గంధవహాత్మజ, 714.94 

హనుమంతుడు ఓషధిపర్యతమును కొనివచ్చుట 
హానుమంతుడు లం కామలయపర్వత వు నెక్కి శరీరమును చెద్దదికావించ సంపా 

నాదము చేసినాడు. ఆ శబ్దమును విని రాతనులు భయపడి నిశ్చేష్టులెనారు. వాను 

మంతుడు సై కెగురుటకు వలసిన 'వేగమును అలవరచుకొన్నాడు. ఆ వేగమునకు 

పర్వతము ముక్కలే నది. లంకాపురి అదరినది. అక్కడి గృపహాములు, గ ్మరములు 

కంపీంచి విరిగివడినవి. 

కీరామకార్యమును చేయబూని హనుమంతుడు [శ్రీరామునికి నమన్కరించినాడు. 

నమస్కృత్వాథ రామాయ మారుతి ర్చీమ ఏ[క్రమః 

రాఘవార్ధు పరం కర్మ సమీహత పరంతపః. 74.48 

హనుమంతుడు సర్శమువంటి తోకను వె కెత్తి, వీపును వంచి, చెవులను ముడుచు 
కొని, నోటిని తెరచి, ఆకనమున కెగిరినాడు. 

స పుచ్చ ముద్యమ్య భుజంగకల్చమ్ 

వినమ్య పృష్టం శ్రవణే నికుంచ్య 

న్ వక కం బడ భానముఖాభ 

స్తవె వో మని చండవేగః. 714.49 

రష్లుచేవున హై స్థమునుండి వెడలిన చ|కము చందమున పోవుచున్నాడు. 

చక్రం యథా విషుకరా(గ్రము క్రమ్. 74.52 
/ [7 ల , 

సము దము, పర్వత ములు, నదులు, అడవులు, నగరములు, జనపదములు, అన్నిం 

విని తిలకించుచు వానుమంతుడు బాయువేగముతో (పయాణము చేసి హిమాలయ 

మును చేరినాడు. అచ్చట బుషుల అశమములను, [బహ్మ కోళషే తము, కైలాన 

$ర్వతము, [బవ్మాకపాలము, కుబేరుని స్థానము, |బహ్మోననము, శివధనుస్సు స్థానమును, 

హమండల నాభిని, అన్నింటిని చూచినాడు, జాంబవంతుడు చెప్పిన ఓపధిపర్వతమును 
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చూచి ఓషధులు వెదకినాడు. అనేక వేల యోజనముల దూరము (పయాణము చేసియు: 

అలసట జెందక, ఓపధిపర్వతముమీద తిరిగి వెదకుచున్నాడు. ఎవ్వడో తమకొరకు వచ్చి 

నాడని [గహించి ఓషధులు. తెదృశ్య మైనవి. 

మహౌషధ్య _స్తత స్పర్వా _స్పస్మికా పర్వత సత్తమే 

విజ్ఞాయార్థిన మాయాంతం తతో జగ్ము రదర్శనమ్. 74.64 

హనుమంతుడు ఆ|గహించి పర్వతముతో అనుచున్నాడు, 

వొనునుంతుడు : ఓ పర్వతమా ! శామునియెడ దయ చూపరాదని నిశ్చయించుకొంటి బా 

యేమి? నా బాహుబలముతో నిన్ను చూర్ణము చేయగలను చూడుము. 

హనుమంతుడు పర్వతశిఖరమును పెల్లగించి తీసికొని ఆకసమున శెగిరినాడు.. 

రెండవ సూర్యుని పగిది [పకాశించుచు గరుడ వేగముతో పయనించి లంకకు వచ్చి కిందికి 

[వాలి ఆ వర్వతశిఖరమును వానరసేన నడుమ ఉంచి జాంబవంతుడు మున్నగు వానర 

వృద్దులకు నమస్కరించినాడు. విథీషణుని కవుగిలించుకొన్నాడు. 

రామలవ్మణులు ఆ ఓపధుల గంధమును ఆ/[ఘాణించిన వెంటనే విశల్యులై 

స్వన్ట్లులెనారు, వానరు లందరు విశల్యులై నారు. మరణించిన వానరులు సైతము నిద 

నుండి మేల్యాం చినట్లు సుఖముగా లేచినారు. 

సర్వే విశల్యా విరుజః క్షణేన 
హరి[ప్రవీరా నిహతాశ్చ యే స్యుః 

గందేన తాసాం [పవరౌషధినాం 

సుపా నిశాంతేష్వివ సం ప్రబుద్ధాః. 74.74 

[ఓవధుల గాలి తగిలినందున మృతులైన చానరులునెతము దితికినారుగదా ! మృతు 

లైన రాతసులుమా తము పల (బతుకలేదు ? అని యెవ్వరికైనను తోచవచ్చును. దానికి 

వాల్మీకి మహార్షి యే సమాధానము చెప్పి యున్నారు] 

యుద్దము [పారంభమైనది మొదలు చనిపోయిన రాకుసులను ఎందరు చనిపోయి 

నారో ఎవ్వరికిని ఇలియరాకుండ తన పరువు కాపాడుకొనుటకు, ఎప్పుడు చచ్చిన 

వారిని అప్పుడె యీడ్చించి సము[దములో 'వేయించినాడు రావణుడు. 

యదా(పభృతి లంకాయాం యుధ్యంతే కపిరాక్షసా;ః 

త దా ప్రభృతి మానార మాజయా రావణస్య చ 74.75 
థి జా 

యే హన్యంతే రణే.త త్ర రాక్షసా; కపికుంజరై 8 

హతాహశాస్తు &ప్యంతే సర్వ ఏవ తు సాగరే. 476 
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[రావణుడు తన పరువు కాపొడుకొనుటకు ఇంతపని చేసినాడు. కాబట్టి ఓషథిపర్వతము 

రాతసులకు ఉపయోగపడలేదు. ఇందజిత్తు చేసిన అపకారము ధర్మమో యన, ఎన్నడో చని 
పోయిన వానరు లందరును |బతికినార్లు. తా నొకటి తలచిన దైవ మొకటి తలచును! | 

'వానరు లెల్లరు [బతికినారు. అందరు ఆరోగ్యముగా ఉన్నారు. రామలవ్మణులు 

విశల్యులై నుఖముగా ఉన్నారు. : 

వానుమంతుడు ఓషధిపర్వతమును తీసికొని హిమాలయపర్యతమున శెగిరిపోయి 

ఓషధిపర్వతమును యధాస్థానములో చేర్చి |శీరాముని సన్నిధికి వచ్చినాడు. 

తతో హరి ర్లంధవహాత్మజస్తు 

తమోషధీశైె ల ముద వీర్యః 

నినాయ వేగా ద్ధిమవంత మేవ 

పునశ్చ రామేణ సమాజగామ, 74.77 

[ఇది మిక్కిలి గొప్ప విషయము. మరియొకతూరి అక్కరకు వచ్చునని ఓపధి 

పర్వతమును అందే ఉంచుకొనలేదు. ఇంకొకమారు హిమాలయమునకు నెళ్లుట, తిరిగివచ్చుట, 

(శదు యని అనుకోలేదు, వానుమంతుడు ఎంత సునాయసముగా వెళ్లివచ్చెనో ఒక్కముక్కలో 

చెప్పినారు మహర్షి గారు. ఈ జౌచిత్యము గమనింపదగినది. ఈ |పయాణము నిడివిగా వర్ణింప 

దగినదికాదు. కాని, పానుమంతుడు చేసిన గొప్పకార్యము ఎంతోగొప్పది. 

మనము ఎరవుశెచ్చుకొన్న పనిముట్టును పని అయిన వెంటనే ఇచ్చివేయవలెను. మరల 

పనిపడినప్పుడు మరల శెచ్చుకోవచ్చును. మనయొద్దనే ఉంచుకొందుమేని సొంతదారు ఇబ్బంది 

పడిపోవును. ఎక్కడ ఉండవలసిన వస్తువు అక్కడ ఉండునేని ఎవరికి కావలసినప్పుడు చారు 
దానిని తెచ్చుకోవచ్చును. మనము తెచ్చుకొని నిలుపుకొన్నచో అది కావలసినవారు (శమ 

' పడుదురు. 

కావుననే హనుమంతుడు ఓపషధిపర్వతమును యధాస్థానములో ఉంచినాడు. ఇది 

(మనింపదగిన విషయము. | 

లంకాదహనము 

సుగీవుడు వానుమంతుని పిలిచి చెప్పుచున్నాడు. 

మృగీఖుడు : వానుమంతుడా ! ఇప్పు డక పని చేయదగియున్నది. కుంభకర్ణుడు, రావ 

ణుని కుమారులు మరణించినారు. రావణుడు దుఃఖములో ఉన్నాడు. కావున 

ఇస్పుడు యుద్ధమునకు పూనుకొనడు. మనలో దిటవుగలవారు దివిటీలను 7 కొని 

లంకాపురిలో (పవెశింపుడు. 

[దివిటీలశతో పమిచేయవలయునో హనుమంతునికి చక్కగా తెలియును. అది అతనికి 

కొత్తపని కాదు. | 
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వానరులు దివిటీలు తీసికొని బయలుదేరినారు. రాక్షసులు భయపడి యొక్కడి 
వారక్కడ పరుగెత్తినారు. వానరులు పట్టణ చ్వారములకును కోట బురుజులకును, 

రాజవీధులలోని భవనములకును, _ సందుగొందులయందలి గృహములకును నిప్పు 

అంటించినారు. వేలకొలది గేహములు తగులబడినవి. పర్వతములవంటి ముడలు శాలి 

కూలినపి, ఇండ్లలోని వస్త్రములు, ఆభరణములు, వస్తువాహనములు, కవచములు, 

ఆయుధములు, అన్నియు అగ్ని వాలె నవి, ఆయుధములు ధరించియుండినవారు, భోజ 

నము చేయు చుండినవారు, పాన శాలలందు మద్యమును సేవించుచుండిన వారు, (చేమ 

కలాపములు జరుప్పుకొనుచుండినవారు, ని|ద్రపోవుచుండినబారు, బిడ్డలను తీసికొని పారి 

పోవుచున్న వారు, (స్త్రీలు, పురుషులు, బాలురు, వృద్దులు, ఎందరో రాతసులు లతల 

లెక్కన అగ్నివో త్రునికి ఆహుతి మైనారు. పనుగులును, గుజములును కట్టు “తెంపు 

కొని, దిక్కు తోపక పారిపోసాగినవి. 

లం కాపట్టణము మంటలపాలై [పళయకాలమున [పజ్వలించు భూమివలె 

సా బభూవ ముహూర్తేన హరిఖి ర్టీపితా పురీ 
లోకస్యాస్య కయే ఘోరే ప్రదీప్తేవ వసుంధరా 75.29 

రాకనుల రోదనధ్వనులు, వానరుల హర్ష నాదములు లంకలో చెలరేగి దళ 

దిశలకు వ్యాపించినవి, రామలవ్మణులుకూడ ధనుర్బాణములను ధరించినారు. కోదండ 

పొణియ ధనుష్టంకారము చేయుచున్న (శ్రీరాముడు వేదమయధనుస్సును ధ్వనింవ 

వేయుచున్న కుద్దుడెన శివునిభంగి (ప కాళించినాడు. 

అళోభత తదా రామో ధనుర్విష్ఫారయ న్మహతీ 

భగవానివ సంక్రుద్ధో భవో వేడమయం ధనుః 75.85 

(శ్రీరాముని జాణములకు లంకాపురిద్వారము (బద్దలై పడిపోయినది. 

రావసులు యుద్దసన్నావాము చేసినారు. ఆ రాతి [ప్రళయకాల రా|తివలె 

భయంకరముగా ఉన్నది. . 

న్యుగీళుడు : వానరులారా ! మీరు రావణుని అంత ౩పుర ద్వారమున ఆ[కమించి 

యుద్దము చేయుడు. | 

ఈ యాజ్ఞ గొని వానరులు దివిటీలు 7 కొని అంతఃపురద్వారమును సమీపించి 

నారు. రావణుడు (కోధవశుడై కుంభకర్ణుని పు[తులై న నికుంభుడు, కుంభుడ్ను అను 

వారిని యుద్దమునకు పంపినాడు. యూపాకుడు, శోణితాతుడు, [పభఘసుడు, కం 

నుడు వారొవేంట వెడలినారు. 
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రావణుడు : వీరులారా! మీరు వెంటనే వెళ్ళి శ|తువును జయింపుడు. 

రాతసవీరులు యుద్దసన్నద్దులెవచ్చినారు. రాతసులకు వానరులకు ఘోర 

యుద్దము జరిగినది. జఇరువత్షములందును అనేకులు మరణించినారు. అంగదుడు ఒక 

పర్వతశిఖరమును(గ'కొని కంపనుని వధించినాడు. శోణితాతుడు అంగదునితో తలపడి 

నాడు. |పజంఘుడు, యూాపాతుడు అంగదునిమీదికి వచ్చినారు. మైందుడు, ద్వివిదుడు. 

ఆంగదునికి తోడ్చడినారు. యుద్దము [పచండముగా జరిగినది. అంగదుడు (ప్రజంఘుని 

వధించినాడు. ద్వివిదుడు శోణిశాతుని, మైందుడు యూపాతుని వధించినారు. 

రాతనులు కుంభుని శరణుజొచ్చునారు. 

కుంభుని యుద్ధము 

కుంభుడు ధనుస్సును[గహించి ద్వివిదునిపీద చాణము వేసినాడు: ద్వివిదుడు 

. మూర్చనొంది పడిపోయినాడు. మైందుడు ఒక పర్వతశిఖరనును _గెకొని కుంభునివె 

' కడరినాడు. కాని మెందుడుక్తూడ రుంభుని బాణపాతమువలన మూర్చితు డై నాడు. 

. అంగదుడు కుంభునిై విజ్బృంభింపగా ఇరువురికిని తీ వయుద్దము జరిగినది. అంగదుడు 

మూర్చిల్ల నాడు. 

వానరులు రాముని శరణుజొచ్చినారు. (శ్రీరాముడు అంగదుని సహోాయార్థము 

జాంబవంతుడు మున్నగు వీరులను పంపినాడు. నుమేడుడు, వేగదర్శి మొదలైన 

వారితో జాంబవంతుడు కుంభునిమీదికి వచ్చినాడు. కుంభుడు వారి నందరను బాణములచే 

నొప్పింపగా ఈ సంతోభమును ను| గీవుడు గమనించి కుంభునితో యుద్దము చేయుటకు 

స్వయముగా పూనుకొన్నాడు. ఈ లోపల అంగదుడు మూర్భచదేరి సుగీవుని అనున 

రంచినాడు. 

కుంభుడు నుగివునితో యుద్ధమాడి మరణించుట 

సు|గీవునికిని కుంభునికిని ఉగయుద్దము జరిగినది. ను|గీవుడు కుంభుని ధనున్సును 

పట్టుకొని విరిచినాడు. | 

ను[గీవుడు.ః కుంభుడా ! నీవు గొప్ప పర్శాకమశాలివి. అందుకు నండేవాములేదు. నీవు 

అనేక కపివీరులతో పోరాడి అలసీయున్నావు. వి శాంతి తీసికొనుము. ఆ తరువాత 

నా పరా|కమ [కీడ తిలకింతువుగాక ! 

ఈ .గరువపుపలుకులకు ' కుంభుడు కోపించి స్ముగీవునిసె కి ఉరికి, రెండు చేతులతో 

స్యుగీవుని పట్టుకొన్నాడు ఇద్దరును, ఒకరినొకరు పట్టుకొని, మదించిన ఏనుగుల కరణి 
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పోరాడినారు. సు|గీవుడు కుంభుని వె కెత్తి సముద్రములో విసరివై చినాడు. కుంభుడు 

సను[దమునుండి యొగిరివచ్చి సుగీవుని రొమ్మున ఒక. పోటు పొడిచినాడు. సుగీవుడు 

కోపించి తన పిడికిలితో కుంభుని రొమ్ముమీద |గుద్దినాడు. ఆ దెబ్బకు కుంభుడు [క్రింగ. 

పడి మరణించినాడు. 

నికుంభుడు = హనుమంతుడు 

నికుంభుడు ఒక పరీఘమును (గహించ్చి యుద్దమునకు పూనుకొన్నాడు- 

వానుమంతుడు నికుంభుని యొదుట నిలబడినాడు. నికుంభుడు తన పరిఘముతో 

పహానుమంతుని వకమున కొట్టినాడు. ఆ పరిఘము పహానుమంతుని రొమ్ము తాకి నూరు 

ముక్క లయినది. హనుమంతుడు కోపించి తన పిడికిలి బిగించి, నికుంభుని వకమున 

పొడిచినాడు. నికుంభుని శరీరమునుండి రక్తము |సవించినది. నికుంభుడు మూర్చిల్లి నాడు. 

కొంత సేపటికి తేరి తన రెండు చేతులతో హనుమంతుని పట్టుకొన్నాడు. ఇరువురికిని 

గొవ్మ పోరు జరిగినది. పొనుమంతుడు తన నిండు చేతులతో నికుంభుని కంఠమును 

పట్టుక "ని (తిప్పి శిరస్సును విరిచివై చినాడు. 

పరిగృహ్య చ బాహుభ్యాం పరివృత్య శిరోధరాం 

ఉత్సాటయామాస శిరో భైరవం నదతో మహత్. 17.28 

మకరాకుడు శ్రీరామునితో పోరి మరణించుట 

కుంభుడును నికుంభుడును మరణించిన వార్త విని రావణుడు కోపవకుడ్రై 

ఖరునికుమారుడై న మకరాతుని పిలిచి “కుమారా ! నీవు బలస మేతుడ వై యుద్ధభూమి 

కేగి ఆ రామలత్మణులను, వానరులను వధించిరమ్ము” అని చెప్పినాడు, 

మకరాతుడు రావణునికి |పదషిణ నమస్కారములు చేసి సైన్యమును వెంట 

బెట్టుకొని తన రథముమీద యుద్దరంగమునకు బయలు చేరినాడు. దుళ్ళకునములు కన 

బడినవి. సారథి చేతినుండి మునికోల జారిపడిపోయినది. ధ్వజము |క్రిందపడినది. రథాళ్వ 

ములు తొ[టువడి కన్నీరు కార్చినవి. 

మకరాతుడు మహోాపరా[కనుశాలి. ఈ అపశకునములను పాటింపలేదు. 

మకరాకుడు ససై న్యముగా వచ్చుట చూచి వానరవీరులు తమ ఆయుధములను 

కొని యుద్దమునకు సిద్దమైనారు. మకరాక్షుడు వానరుల్నవై శరవర్ష మును కురిపించి 

నాడు. రాక్షసులు ఉత్సాహాపూరిళులై పోరుచున్నారు. వానరులు ఖీతిల్లి పారిపోగా 

రాతసులు వారిని తరుముచున్నారు. 
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(శ్రీరాముడు ఈ సంతోభమును చూచి రాతసులమీద బాణములు వేసీ వారి 

ఛాటిని అణచినాడు. 

మకోరొఖడు : రామా! శక్తి కలదేని నా యెదుట నిలబడి నాతో ద్వంద్వయుద్దము 

చేయుము. దండ కారణ్యమున నా తండడిని వధించితివి. ఇప్పుడు నిన్ను వధించి 

నా పగతీర్చుకొందును. నీ కిష్టమెన ఆయుధము నెన్నుకొనుము. అ స్త్రములతో 

గాని, గదతోగాని, చేతులతోగాని, నీకు ఎటుల ఇష్టమో ఒ నిని కోరుకొనుము. 
నేను నీవు కోరిన యుద్దము చేయగలను. 

అస్త్రైర్వా గదయా వాపి బాహుభ్యాం వౌ మహాహ వే 

అభ్య స్తం యేన వా రామ తేనైవ యుధి వర్హతామ్. 79.16 

రాముడు : మకరాతుడా ! ఎందు కిట్లు | చలుచున్నావు. యుద్దములను యుద్దమాడి 

'గెలువవలెను కాని వాకృలముతో యుద్దములందు జయించుట సొధ్యమగునా ! 

కత్టసే కిం వృథా రక్షో బహూన్యసదృశాని తు 
న రణే శక్యతే జేతుం వినా యుద్దేన వాక్ళలాత్. 79.18 

నేను దండ కారణ్యమున పదునాలుగువేల రాతసులను, దూషణుని, (తిళిరుని, 

నీ తండియైన ఖరుని సంహరించితిని. నిన్నుకూడ ఇప్పుడె యమసదనమున కంపగలను, 

మకళాతుడు కోపించి రామునిమీద బాణములు వేయగా. రాముడు ఆ బాణము 

లను ఖండించినాడు, ఇరువురకు భయంకర సం[గామము జరిగినది. ఈ అద్భుత యుద్ద 

మును చూచుటకు దేవతలు, బుషులు విమానములమీద వచ్చి ఆకాశములో ఉన్నారు. 

ఇద్దరును గొప్పఏరులు. ఒకరి బాణములను ఒకరు నివారించుకొనుచున్నారు. యుద్ధ 

భూమి బాణములతో నిండిపోయినది. (శ్రీరాముడు మకరాతుని ధనుస్సును దించి 

సారథిని వధించినాడు. రథాశ్వములను సమయించినాడు. మకరాకుడు విరథుడై నేలకు 

ఉరికి భూలనును |గహించి రామున్నిపైకి దూకినాడు. (శ్రీరాముడు మూడుబాణములు 

వేసి శూలమును ఖండించినాడు. మకరాతుడు తన పిడికిలిని బిగించి రామునివపెకి 

వచ్చినాడు. (శ్రీరాముడు మకరాతుని చూచి నవ్వుచు ఆగ్నయా(స్త్రమును (ప్రయో 

గించి మకరాతుని వధించినాడు. హతశేషులై న రాకునులు లంకలోనికి పరుగె_త్తినారు. 

శ్రీరాముడు మకరాతుని వధించుటచూచి బేవతలు, బుషులు సనంతోషించినారు. 

దశరథనృపపుత్ర బాణవేగై 

రజనిచరం నిహతం ఖరాత్మజం తం 

దదృుశురథ సురా భృశం 'ప్రహృష్షా 

గిరిమివ వజ్రహత౦ యథా వికీర్ణమ్. 19.40 . 



యుద్దకాం౦ డ ము 

రావణుడు ఇందజిత్తును యుద్ధ మునకు పంపుట 

మకరాతుని మరణవా ర్త విని రావణుడు కడుంగడు దుఃఖించినాడు. దుఃఖము 

నుండి కోపముపుట్టినది. రానణుడు రెదావిష్టుడె పండ్లు పటపట కొరికి “నే నిప్పుడు 

చేయదగిన కార్య మేమి” అని ఆలోచించి తనకుమారు డన ఇం|దజిత్తును పిలిచి 

రౌవోణుడు : పీరకుమారా! ని వెచ్హాన రామలవ్మణులను వధింపవలయును. అద్భశ్యుడ్న వ వె 

గాని దృశ్యుడ వై గాని నీ అపారబల మును (పదర్శించి వారిని తుదముట్టింవ 

వలయును, 

ఈం బలాధిక?. 80కి 

నీవు ఇం|దునీ జయించినవాడమ. ఈ మనుష్యమా।తులను వధించుట నీ కొక 

"ెద్దపని కాదు. 

ఇం(దజిత్తు తండిమాట శిరసావహించి నెళ్ళ హోమము చెయుటకు యజ్ఞ భూమి 

కరిగి నాడు. బుత్విజులు ధరించుట.కై ఎజని షృస్త్రములను రాక్షస (స్త్రీలు తెచ్చి యిచ్చి 

నారు. హోమ మ్మ దవ వ్యములు సిద్దము సావింపబడినపి 

ఇం| దజిత్తు యఖాశాస్త్రుముగ హోనుము చేస్ అంతర్ధాన శక్తిగల రథ మెక్కి. 

గగ ౧ హ్ 1 క్ష భా వ్ర ి అద్భశ్యుడై (బహ్మో(న్ర్రముశే సురజితుడై. యుద్దభు మి (పవెశించి వానర వాహిని 

మధ్యపదేశమం దున్న గ తాం బాణములు (పయోగించినాడు. రాను 

. లక్ముణులును అస్త్ర శ(స్త్రములను [పయోగించి ఆకాశమును బాణములతో కప్పి వేసిరి 

గాని అవి ఇం[దజిత్తుకు వగల కేరు. 

(ప్రచ్చాదయంతె గగనం శరజి శాలై ర్మహాబలౌ 

తమసె9 స్సూర్యసంకా శై రెవ పస్సర్శతు శరై 8. 80.24 

ఇం | దజిత్తు గగన మండలమును ధూమాంధకార మొనర్చి కంటికి కానరాక 

యుద్దము చేయసాగినాడు. 

స హి ధూమాంధకొరం చ చ శే (పచ్బాదయ న్నభః - 

దిశశ్చాంత రథే (శ్రీమాన్ సీహార తమసావృతాః, ' . 80.25 
© 

ఇం| దజిత్తుని ధనుష్ట్రంకార శబ్దముగాని, రథచ।|కధ్వనిగాని, గుణ్ణముల గిట్టల 

చప్పుడుగాని వినిపింపలేదు. కాని అతని బాణములు _మాత్రము పరంపరలుగా వచ్చి 
పడుచుండినవి, రామలవ్మణుల శరీరములనిండ బాణములు [గుచ్చుకొనుచుండినవి. వారు 

[ప్రయోగించిన శరములలో కొన్నిమ్మాతము ఇం|దజిత్తు శరీరమును తాకి అతని 
మాలా. 



రావణుడు ఇ౦ ద్రజిత్తును యుద్ధమునకు పంపుట 621 

ర కృముతో తడిసి కింద పడిపోవుచుండినవి. ఇం|దజిత్తుబాణములు ప దిక్కు నుండి 
వచ్చుచున్నవో చూచి ఆ వైపున గురిపెట్టి రామలత్మణులు బాణములు విడిచిరి శాని 

ఆ రాక్షసుడు ఒకచోట నిలుచుటలేదు. అన్ని దిక్కులును తిరుగుచున్నాడు. ఇం[దజిత్తు 
ఉన్నచోటుగాని, అతని ఆకారముగాని, ధనుర్భాణములుగాని,  యేవియు కనిపింప 

లేదు. ఇం|దజిత్తు చేయుచున్న శరములకు వానరులు గుంపులు గుంపులుగా చచ్చి పడి 
పోవుచున్నారు. 

లక్ష్రణుడు = ప ! సమ స్గరాతసన విధ్వంస ది నేనిష న్, (కోపముతో) అన్నా. సమ న్హరాతస ఎధ్వం ఫము నుద్దేశించి సె నిప్పుడు 

[దిహ్మో(స్త్రమును [పయో గించెధను, 

లత్మణసు సుసం క్రుగ్లో (భ్రాతరం వాక్య మ(బవీత్ 
ఆది థి - 

ట్రాహ్మమస్త్రం ప్రయోక్ష్యామి వధార్గం సర్వరతకనామ్.. 80-87 

లొయుణు : తమ్ముడా ! ఒక్క రాతనుడు కారణముగా భూమియందఠి రావసుల 

నందరను వధించుట పాడికాదు. 

నైకస్య హేతో రక్షొంసి పృథివ్యాం హంతు మర్గసి, 80.38 

ఈ ఇం|దజిత్తునే తునుమాడ సమకట్టుదము. ఇతడు భూమిలోనికిగాని, న్వేర్ల 
మునకుగాని, రసాతలమునకుగాని, ఆకాశమునకుగాని, ఎక్కడికి పోయినను నా కంటికి 

కాన రాక దాగియున్నను నా అ స్త్రములశ దహింపబడి అనువుల గోలో్పోయి భూమ్మిపై 

పడగలడు. 

యద్యేష భూమిం విశకే దివం వా 

రసొతలం వాఒపీ నభస్థృలం వౌ 

“ఏవం నిగూఢోఒసి మమాస్ర్రదగ్గః 

పతిష్యతే భూమిత లే గతాసుః, 80.42 
న! 

శ్రీ)రాము డిట్లుపలికి ఇం|దజిత్తును వధింపబూనగా ఇంద్రజిత్తు రామసంకల్పమ 

(గ్రహించి యుద్ధమును చాలించి లంకలో [పవేశించినాడు. 

విజ్ఞాయ తు మనస్తస్య రానువస్య మహాత్మనః . 

సన్నివృత్యాహవా త్రస్మా త్సంవి చేశ పురం తతః. 8l.l 

[యుద్దభూమినుండి పారిపోయిన శ|తువును రాముడు వధించునా | 

రామబాణమునుండి తప్పించుకొనుట్టక్షై ఇం (దజిత్తు పురము '(పవేశించినా'జే 

కాని రామలక్మణులను తుదముట్టింపవలె నను తలంపును వదలుకొన లేదు. 

శీ [శ్ 



యుద్ధకాండము 
bz 

పశ్చిమ 'ద్వారముగుండ యుద్దరంగమునకు నిర్ణమించినాడు. రామలవ్మణులు: 

యుద్దసంసిద్ధులె యుండుట చూచినాడు. తన నికుంఖిలా హోమము పూర్తి యగు 

వరకు వారు యుద్ద విషయము తల "ెట్టజాలక దుఃఖనిమగ్ను లగునట్లు చేయదలచి, 

దానికి తగిన ఉపాయమును ఆలోచించినాడు. తన మాయచే స శాచేవివంటి బొమ్మను 

నిర్మించి తన రథములో ఇట్టుక్ న్నాడు. 

ఇందజిత్తు మాయాసీతను వధించుట 

వానరులను వంచింపదలచి సీశాసంహారము వారి కన్నులయెదుట జరిగినట్లు: 

(భాంతి క కలిగించుటకు ఇం| దజిత్తు తు వానరుల కభిముఖముగా రథమును మరలించినాడు. 

మోహనార్థం తు సర్వేషాం బుద్ధిం కృత్వా సుదుర్మతిః 

హంతుం సీతాం ప్యవసితో వానరాభిమభో యయౌ. 81.6 

ఇం దజిత్తు వ చుట చూచి వానరులు శిలలు గైకొని ఇం దజిత్తును ఎదుర్కొని 

నాకు. పళ్చిమద్వారవ ుదగ్గర నెలకొనియున్న పహానుమంతుడు ఒక 'పెద్దపర్వత 

విఖరనమును గొని ఇం!దజితు క్తువెకి పోగా ఇం|దజిత్తు రథమునం దున్న సీశాస స్వరూపము: 

వాచుముతుని కంటప డెనది. రించి, దీనాన యై, సంప్కారళూన్యమెై జడగట్టిపోయిన 

వేణశితో, మలినవస్త్రుముతో, ధూళిధూసరితమైన శరీరముతో ఉన్న సీతాదేవిని 

వానుమంతుడు చూచినాడు. 

స దదర్శ హతానందాం సీతా మిందజితో రథే 

ఏక వేణీధరాం దీనా ముపవాసకృశాననామ్, 81.9 
పరిక్షి షైకవ వసనా మమృజాం రాఘవపియామ్ 

రజోమల్తాభ్యామాలి పై స్పర్వగా శ్రై ర్వరస్త్రియమ్. 81.10 

కొలదికాలము కిదటనే సీతాదేవిని అశోకవనములో చూచినవాడు కావున 
హనుమంతుడు సీతాదేవిని గుర్తింపగలిగినాడు. హనుమంతునికి దుఃఖము నుంచుకొని 

వచ్చినది. కన్నీరు నించినాడు. “ఈ రాక్షనుడు పీతా దేవిని రథమున నిడుకొని వచ్చుటకు 
కారణ మేమెయుండును *” అని ఆలోచించినాడు. సమాభానము తోపలేదు. వాను 
మంతుడు (కోధపరవకుడై తన సేననుగూడి ఇం|దజిత్తుచెకి దూకినాడు. ఇం౦|దజిత్తు 
కోపించి కత్తిమాసి పీతాచేవి తలమీద చెట్టినాడు. ఆ మాయాసత “రామా! రామా!” 
అని విలపించినది. వానరుల కన్ను లయెదుటనే ఇం[దజిత్తు ఆ సీతామూ ర్తిని ఎన్నో 
దెబ్బలు కొట్టనాడు. తల వెండుకలు పట్టుకొన్నాడు. ఈ దుండగమును చూచి హాను 

మంతుడు దుఃఖవును పట్టజాలక విలపించినాడు. 
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తాం స్త్రియం పశ్యతాం తేషాం తాడయామాస రావణిీః 

(కోశంతీం రామ రామేతి మాయయా యోజితాం రథే. 81.16 

గృహీత మూర్తజాం దృష్వా హనుమాన్ చై న్యమాగతః 
(ఎ టు వ్ నా శీ 

శోకజం వారి నేశ్రాభ్యా మసృజ న్మారుతాత్మజః. 81.17 

వానుమంతుడు : దురాత్ముడా ! నీ వొనర్చిన పాప కార్యమువలన నీవ నాశన మగుట 

ఎరుగక సీతాదేవి తలవెం[డుకలను పట్టుకొంటివా ! ఫీ! ఇట్టి ఘోరదురితము 

నొనర్చిన నీను దహింపబడుదువుగాక ! ఇట్ట నీచకార్యమును చేసినందుకు సిగ్గు 

లేదా! సీతాచేవిని వధించి నీవు ఎక్కువకాలము |బతికియుండ లేవు. (స్త్రీ హత్యా 

దోనము పరలోకమునకూడ నిన్ను వేధింపక పదలదు, 

ఇట్లు పలికి వానుముంతుడు రౌ[దమూ ర్తియై ఇం|దజిత్తుచె కి పోయినాడు. 

కందోజిత్తు : ఓరీ వానరా! సుగీవుడు, నీవు, రాముడును ఎవ్వతె నిమిత్తమై ఇక్కడికి 

వచ్చితిరో ఆ సీతను నీ కఖైదుటనే వధింతును. 

సుగ్రీవ స్త్వం చ రామశ్ళ్చ యన్నిమిత్త మిహాఒజగతౌః 

తాం హనిష్యామి వై దేహీ మదై వ తవ పశ్యతః, 81.27 

సీతను వధించిన పిదప రాముని, లత్మణుని, నిన్ను, సుగివుని, దుర్శ్మార్లుడెన 

విధీవణుని 'వధించెదను. (స్రీవధ చేయరాదని ఒక నీతిని చెప్పితివి. ఆ మాట సరికాదు. 

పీడ యేరూపములో నున్నను దానిని తొలగింపవలసినదే. అందులో తప్పులేదు. 

ఇట్లుపలికి తన ఖడ్గము గైకొని మాయాసీతను యజ్ఞోపవీత మార్గముగా ఖండించి 

నాడు. ఆ సీత [కింద పడిపోయినది. 

ఇం(దజిత్తు : హనుమంతుడా ! రాముని [పియభార్యయొన సీతను వధించితిని. ఇక మీరు 

(శమపడుటవలన లాభ మేమియు లేదు. 

ఈ మాటలుపలికి ఇం|దజిత్తు సింవాగర్జన చేసినాడు... వానరులు భయపడి నలు 

చిక్కులకు పారిపోజొచ్చినారు. 

వొనునుంతుడు : వానరులారా ! ఎందుకిట్టు పారిపోవుచున్నారు ! మీ శార్యమేమైనది ! 

పారిపోవుట శూరుల లవణము కాదు. మరలిరండు. చేను ముందు నడచెదను. 

పీరు నా వెంబడి వచ్చి ఉత్సాహముతో యుద్దముచేయుడు, 

వానుమంతుసి వాక్యములను విని వానరులు యుద్దమునకు పూనుకొన్నా్నారు. 

రాతసులకు వానరులకు (పబలయుద్ధము జరిగినది. పానుమంతుడు కాలాంతకునివలే 

-విజ్బంభించి శ|తుసె న్యమును దహించినాడు. ఇం|దజిత్తు రథముపైకి ఒక “పద్దబండను 

శా అకా 
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విసరినాడు. ఇంద్రజిత్తు తన రథమును దూరముగా. తొలగతోలించినందున ఆ ఇండ 

శొతసులమీద పడి అనేక రాక్షసులను చంపినది. వానరవీరులు ఇం[దజిత్తువై పర్వత 

శిఖరములను, వృతములను [పయోగించినారు. ఇంద్రజిత్తు వానిని తీ వబాణములతో . 

నివారించి వానరులను హతము చేసినాడు. హనుమంతుడు ెట్లను, శిలలను రువ్వుచు. 

గొప్పయుద్దము చేసినాడు.కొంత సేవై నపిదప వానుమంతుడు వానరులతో అనుచున్నాడు. 

వానుమంటుశు : చానరులారా ! వెనుకకు మరలుడు. మనము వచ్చినది రాకస సేనను. 

సాధించుటకు కాదు. మన మెవ్వతె నిమిత్తమై వచ్చి పాణములు సరకు సేయక 

పోరుచుంటిమో ఆ సీతాదేవి వధింపబడినది. 

త్యక్త్వా ప్రాణాకా వివేష్టంతో రామ(పియ చికీర్ణవః 

యన్నిమి త్తం హి యుధ్యామో హతా సా జనకాత్మజా. 8221 

ఈ ఘోరవా ర్తను రామునికిని సు! గీవునికిని "తెలియ జేసి వాళేమి చేయు మని 

చెప్పుదురో అట్లు చేయుదము. 

| ఇం దజిత్తు మాయ అనుకొన్నంత వని చేసినది. సీశారేవిని కొలదికాలము[కిందటనే. 

చూచి వచ్చిన హనుమంతుడు న్వయముగా చెప్పినగాని రాముడు విశ్వసింపక పోవచ్చును.. 

కావున హనుమంతు డున్న పళ్చిమద్వారముగుండ ఇం(దజిత్తు వచ్చి ఇంతపని చేసి వెళ్లినాడు. 

రాకసమాయను వానుమంతుడు సైతము గుర్తింపలేకపోయినా డనగా, ఆమాయ యెంత 

గొప్పదో ఊహింపవచ్చును.| 

హనుమంతుడు వెనుకకు మరలిపోవుటచూచి ఇం|దజిత్తు హోమము చేయుటకై 

నికుంభిలాశ _క్తిగుడికి పోయి హోమము యథాశా(న్త్రముగా [పారంభించినాడు. 

తతః (పేత్యు హనూమంతం [వజంతం యత్ర రాఘవః 

స హోతుకామో దుష్టాత్మా గత శ్రెత్య నికుంభిలామ్, 82.24 

పక్చిమద్వారములోో జరుగుచున్న యుద్దసందర్భమున వ్యాపించిన శబ్దము విని, 

హనుమంతుని నహాయార్థను (శ్రీరాముడు జాంబవంతుని పంపినాడు. జాంబవంతుడు. 

భల్లూక సెన్యములతో వచ్చుట దారిలోనే చూచి, ఆ సె న్యములను వెనుకకు మరలించి 

వానుమంతుడు వడివడిగా (శ్రీరామునిచెంత కరిగి దుఃఖవా_ర్తను చెప్పుచున్నాడు. 

సీతావృతాంత మును విని శ్రీరాముడు మూర్చిల్లుట 

వానుతుంతుడు : (దుఃఖముతో) రామ/పభూ! మేము యుద్దము చేయుచుండగా 

ఇం|దజిత్తు సీతాదేవిని మా కక్టైదుట వధించినాడు. నాకేమియు తోపక 
ఈ సంగతి నీతో మనవి చేయుటకు వచ్చినాను. 

1 
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..ఈ ఫోరావార్త; విన్నతోడనే (శ్రీరాముడు 'మూర్గిల్లి, ''మొదలు నరికిన: వృతము 
వలె ఇ ్రంరవడపోయినాడు ' i 

se . తస్య తద్వచనం. శ్రుత్వా. రాఘఫె భ్యకమ్హ్య్యాతః ™ శ ' "ns ఖల 

శ జ . 
4 శ న. ' ళీ 

* గ ౪ 
CRD 1 + [ 

+ శ ., ( | 
ణీ hs 4 

నిపపాత తదా భూమౌ ఛిన్నమూల్ల ఇ వ ట్రేమః... 5 oy | 88: 10 

tm , 
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ors, 

'వానర| పముఖు లందరును రాముని పరివేష్టించినారు. శ్రీకామునికి 3 శైత్యోప 

ఛ్లార్వములు చేయుచున్నారు. సుగ్గంధ్గములతోకూడేన శీశలజలమును ముఖము షె చల్లి 

నారు. అనెక ఉపచారములు చేసినారు. డ అవ్మణుడు దుఃఖాకాంతుడ్ర (శ్రీరాముని 

కపుగిలించుకొని తన: తొడవై శ్రీకాముని, శరస్సు పెట్టుకొని విలపించుచున్నాడు, _ 
Gin Te + 5 

లకుణుడు 5 అన్నా 1 స్ు ధర్మమును నమ్మి ఈ ఈ  దీనావస్థకు వచ్చినాను. ! నీ వమన నిను 

TT 
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'పభేప రవీ తిష్టంతం క్వామార్యే డద.
 ల జరి 

అనర్థేథ్యో న కోతి శ్రోతుం ధర్మో నిరర్థక, : “ig [1 

ఈ లోకములో ధర్మమనునదిలేదు.. ఉన్నచో స్థావరములు, 'జంగమమ్సులు, మన్ల 
కంటికి కనబడినట్లు ధర్మ మేల కానబడదు? "కావున ధర్మము ఖేదనియే ౫ నా దృథసిక్నంకున్సు. 

భూతానాం స్టావ నరాణాం. చ జంగమానాం. చద్గర్భనమ్... ౨౨౨ బస 

యథాజ స్తీ న తథా ధర్మ స్తే సేన నా౬ స్తీతి మే మతిః, : . జ్ 

“ధర్ముమ్ము అధర్మము, అనునవి అర్థములేని వట్టిమాటలు. అట్లు కానిచో అధర్మ 

ములో. నున్న రావణునికి ఆపద “లుగవలయను కదా! ధర్ముమార్గమునం, దున్న నీవ్లు. 

వ్యసనము పాలుగాక సుఖముగా ఉండవ ల యున్లు కదా! .అట్లుగాక, రావణుడ్లు. 

సుఖముగా నున్నాడు. సీకు కష్ట త పరంపరలు (థొ ప్పించుచున్నవి. 

యద్యధర్మో రవేద్యూతో ఫ్వణో' నరక ,ట్రజేక్. 
భవాంశ్చ ధర్మయుక్తో వై వె నైవం వ్యసన చూప్పుయాత్. 83.17 

తస్య చ వ్యసనాభావాద్వ్యసనం చః గతే త్వయి : : 

ధర్మో భవ త్యధర్మశ్చ పరస్పర బీరోధినా. 83.18 

అధర్మములో నుండువారి సంపదలు. "వృద్దీ యుగుచున వి. ధర్మాత్ముల సంపదలు 

కీణించుచున్నవి. కావున ధర్మాధర్మముల' 'వసంగములు పనికిమాలిన మాటలు. 

౫. యస్మాదర్దా వివర్ధంతే. యేష్టభ్రర్యః వ్రకష్టితః = we 
= క్రీళ్యంతే: “ధర్మశీలాశ్చ తస్మాదేశ్తా- నిరర్ణకౌ.. en SBR 

ih 

ధర్మమునకు సహాజబలము లేదు, "పార్లుషమును . ఆ|కయించ్చుకొని. పమెన చేయ 

గలబేమోశాని, ధర్మము స్వతం(తించి:..ప ప-ప్రనియు. "చేయజాలదు. !. శావున”' ధర్మమును 
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"నేవింపవలసిన. పనిలేదు... “ధర్యామును. పరిత్యజించి 4 'పారుషము నే ఆశ్రయించుట పురుషుని 

జ్ర _రృవ్యము. 

క మలి వై | oh 

war ల్ 

ఆ మాట క్ అంటని నీ వేల 'ధింపలేదు? 

అథ చే తృత్యవచనం ధర్మః కిల వరంతప _ ,... 
'అనృత గ్ర స్త నియ్యకరుణ: క్రి వ్నవిద్ధస్త ప్రయా పిళా, . 38.28 

aw Sr, 

ధర్మమునకు అ అర్థమే. మూలము. నే నీమాట ఆనాడే చెప్పినాను... కాని, నీవు 

నా మాటను సడ చివినీ లెట్టి రాజ్యమును. పదలుకొని అరణ్యమునకు వచ్చితివి, 

.. ధనమున్న వాడే, యేశార్యమునైనను, సాధింపగలడు, ధనహీనుడు. శేోవిహీ 

నుక జ డె పళార్యమునుగాని సరిగా చేయజాలడు. లోక మంతయు అర్థము నాశయించి 

యున్నది. ధనమున్న వానికే మతు, లుందురు. బంధువులును. ధనవంతునిశే. ధనమున్న 

వాడే పురుషుడు. ధనమున్న వాడే పండితుడు. అతడే పళాక్రమళాలి బుద్దిమంతుడు, 

మహాభాగుడు, మహాగుణుడు. అర్థమును వదలుకొన్నచో. ఆనేక దోషములు తటస్థించు. 

నని' 'అప్పుడే' చెప్పితీనిగదా ! నివి రాజ్యము శిల వదలుకాంటివో. సా లర్ధమనటలేడు.' 

ధన మున్న వానికి అన్నియు అ అనుకూలముగా నుండును నెళ్లనములేనవానిక అంతయు 

(ప్రతికూలమే. 
క. 

' శామా! వార్ష ము, “కామము, దర్పము, ధర్మము, "కోధమ్ము శమము, దమము, 

మున్నగు అన్ని గుణములు: ధన మున్నప్పుడే (ప్రకాశించును. ధనహీనుడు ఎ ఎంత త ధర్మాతు | 

డయినను లోకములో "గౌరవింపబడడు. [rr 

యస్యార్థా _స్తన్య మిక్రాణి యస్యార్థా చర్య ః బాంధవాః oo 
యస్యార్థా స్స. పుమాకా. లోకే యస్యార్థా స్ప చ వండీతోః, ' oo 88.36 

యస్యార్థా స్ప చ 'విర్రాంతో యహ్యార్థా స్స. చ్ 'బద్దిమూకా.. we 

యస్యార్థా స్ప మహాభాగో యస్యార్థా స్ప మహాగుణః,. . వ 83.96 

_యస్యార్ధో ధర్మకామార్జా స్తస్య సర్వం, (వ్రదషిణన్ .. Te Sy 

_ఆధనేనార్థక్రా మేన, నార్డ శృక్యం' విచిన్వత్నా . ా 
WR pi 

WE 

రామా ! నీవు ధర్మము నవలంబించి తం(డ్రిమాట వని: అరణ్యమునకు వృ వచ్చినందున. 

వమయినది ? నీ కత్యంత పియురాశై' న భార్యను రా శాతసుడు' అపవారించినాడు. 
(అతో 
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హనుమంతుడు సీతావేవిని గురించి శ్రీరామునికి చెప్పుట 627 

అంతకన్న అధిక మెన, హృదయవిదారక మెన ఆపద ఈ ఇం| దజిత్తువలన కలిగినది, 

అన్నా ! లెమ్ము. నీ దుఃఖమును నా పౌరుషముచేత పోగా న్హైదను. లే లెమ్ము! 
నీవు మహోత్ముడవు. నీ మాహాత్మ్యమును నీవు గుర్తించుట లేదేమి, 

ఉత్తిష నరశారూల దీర బాహో దృఢ|వత 
ఇని ధ్ర ఏ యి 

కిమాత్మానం మహాత్మాన మాత్మానం నాఒవబుధ్య సే. 83.48 

రామా! తమింపుము. సీతాదేవి  మరణవ్నార్త విని శోక[కోధ పరవశుడృనె 
యేమేమో అంటిని. నీకు ఉత్సాహాము కలిగించుటకు చెప్పిన మాటలేగాని మనేమియు 
కాదు. నీవు పాపరహితుడ వని నే నెరుగుదును. నే నిప్పుజే పోయి సరావణముగా లంకను 
"నాశన మొనరింతును 

అఆయమనఘ తవోదిత:ః ప్రీయార్థం ఆ 

జనకసుతానిధనం నిరీక్ష్య రుష్టః 

సహయగజరథా౦ సరాక్ష'సేందదాం 

భృశ మిషభి ర్వినిపాత యామి లంకామ్, 88.44 

[ లమ్మణుడు ఈ తమాపణ చెప్పు కొనుట ఎంతో బాగున్నది, ధర్మము నిరర్థకమని 

ఒకొక్క ప్బ్పుడు అనిపించుచుండును. లక్మణుడే ఈ మాట లన్నాడనగా సామాన్యులమాట 

చెప్పవలెనా! అధర్మములో నున్నవానిదే కాలము అని తాత్కాలికముగా అనిపించినను 
శుదకు ధర్మమే జయించును. ] 

విఫీషణుడు ఇందజిత్తు రహస్యమును తెల్పుట 

ఈ లోపల విభీషణుడు వానర సేనలను స్వ స్థానములలో నిలువరించి [శీరోముడున్న 
(ప్రదేశమునకు వచ్చినాడు. (శ్రీరాముడు దుఃఖంచుచు లక యుని తొడమీద పడుకొని 
యుండుటను చూచినాడు. అం దుండినవారు అందరు కన్నీరు కార్చుచుండినారు. 

రాఘవం చ మహాత్మాన మిక్షాకుకులనందనమ్ 

దదర్శ మోహమాపన్నం లక్ష్మణస్యాంక మా(శ్రితమ్. 84.4 

వారి దుఃఖమును చూచిన విఖీషణుడుకూడ దుఃఖించి కొంత దిటవు తెచ్చుకొని 
“మీ రిట్లు దుఃఖంచుటకు కారణ మేమి?” అని అడిగినాడు. లవ్మణుడు కన్నీ రుకార్చుచు 
విఖిషణుని చూచి చెప్పలేక చెప్పలేక నెమ్మదిగా అనుచున్నాడు. 

లక్ష్రీణుడు : ఇం|దజిత్తు సీతా దేవిని వధించె నని హనుమంతుడు చెప్పినాడు. ఆ మాట విని 

రాముడు మూర్భిల్లి నాడు, 

విభీషణుడు : ఇదియా సంగతి ! మీ రెంతమ్మాతము దుఃఖింపవలసిన పనిలేదు. హనుమంతుడు 
మోసపోయినాడు. సీతా దేవిని వధించుటకు రావణు డెన్నటిక్తైన సమ్మతించునాక 



628 యుద్ధకాండము 

సీతాదేవిని చూచుట కైనను ఒకనికి సాధ్యమా! ఆమెను కొనివచ్చుటయు, 

వధించుటయు, సాధ్య మగునా! ఇం[దజిత్తు వధించినది మాయాసీత. వానరులను 

మోహితుల జేసి నికుంభిలా చై త్యమునకు పోయి హోమము నిర్విఘ్నముగా 

జరుపుకొనుటకు ఇం|దజిత్తు పన్నిన తం|తమేగాని అన్యముకాదు. 

ఆ హోమము నిర్విఘ్నముగా జరిపి వచ్చినచో ఇం దజిత్తును జయించుటకు 

_ ఎవ్వరికిని సాధ్యముకాదు. ఆ హోమమునకు మనము విఘ్నము కలిగింపవలయును. 

హోమము పూర్తికాకమునుపే సైన్యముతో మన, మక్కడికి వెళ్లుదము. 

సపైన్యా స్తత్ర గచ్చామో యావత్తన్న సమాప్యతే. 84.16 

రామ|పభూ! నీ సంతాపమునకు కారణ మేమియులదు. [భమవలన కలిగిన 

శోకమును విడిచిపెట్టుము. సేనలకు ఉత్సాహము. కలిగింపుము. నీవు ధైర్యముగా, 

సుఖముగా ఇందే యుండుము. న్తైన్యముతోకూడ లవ్మణుని వెంటనే పంపుము. 

ఇం దజిత్తు హోమము పూర్తి కాకమునుపే వానిని వధింప సాధ్య మగును. పూర్తి 

యగునేని, అదృళ్యుడై, మనలను త్మీవముగా బాధింపగలడు. 

విఖీషణుని పలుకులు [శ్రీరాముడు విన్నాడు. శోకములో ఉన్నవాడు గనుక 

సరిగా అర్థము చేసికొనలేదు. ఎట్లో కొంత ధైర్యమును సమకూర్చుకొని (శ్రీరాముడు 

విభీషణునితో అనుచున్నాడు, 

q ముడు : విభీషణా ! నీవు చెప్పిన మాటలను మరియొకమారు చెప్పుము. 

| మంచిమాటలను మరిమరి వినవలయు నని కోరుట సహజము] 

నై రృతాధిపతే వాక్యం యదుక్తం తే విభీషణ 
భూయ స్తచ్రోతు మిచ్చామి బూహి యత్తే వివకితమ్. 85.8 

విభీషణుడు : రామ[పభూ ! నీ సంతాపమునకు కారణ మేమియులేదు. ఇం|దజిత్తు వధించి 

నది మాయాసితను. శత్రువుల వార్ష మును వృద్దిచేయు ఈ శోకమును విడిచి 

"పెట్టుము. నీవు ఉత్సాహము నవలంబించి యుద్దపయత్నము చేయుము, 
లు ణు 

తదియం త్యజ్యతాం చింతా శ|తుహర్ల వివర్లనీ 
న్ షు 

ఉద్యమః క్రియతాం వీర హర్ష స్పముప సేవ్యతామ్. 86.8 
ఇ 

రాక్షసులను వధించి సీతాదేవిని తెచ్చుకొనవలెనని కోరిక కలదేని నా మాట 

వినుము. గొప్పనైన్యము నిచ్చి, వెంటనే లక్మణుని నికుంభిలకు పంపుము. లత్మణుడు 

ఇం! దజిత్తును వధింపగలడు. హోమము పూర్తి యగునేని మనకు [పాణములు దక్కుట 

దుర్లభము. [| 



లక్ష్మణుడు ఇం(ద్రజిత్తును వధించుటకు వెడలుట 629 

యద్యు త్తిషే తృృతం కర్మ హతాన్ సర్వాంశ్చ విద్ధి నః. 85.14 

ఇం| దజిత్తునకు [బిహ్మ దేవుడు (పనాదించిన వరము వినుము. “నీవు నికుంభిలా 

వోమమునకు |పయత్నించి హోమము ప్తూర్తిచేయక నికుంభిలను చేరకయుండు వేళ, 
నీవు ఆయుధములను ధరించి వెడలునప్పుడు, నిన్ను వ శ|తువు కొట్టునో అతడే 
నీకు మారకు డని తెలిసికొనుము” అని [బవ్మా దేవుడు చెప్పియున్నాడు. 

నికుఃభిలా మసంరపా స్ప మహుతాగ్నిం చ యో రిపుః 

త్యామాతతాయినం హన్యా దింద్రశ త్రో స్ప తే వధః, 85.15 

సరో దత్తో మహాబాహో ' సర్వలో కేశ్వరేణ వై. 85.16 

రామ ప్రభూ ! ఇప్పు డా సన్నివేశము తటస్థించినది. సందర్భము లన్నియు అను' 
కూలముగా నున్నవి. కావున వెంటనే [పయత్నము చేయవలయును, ఇం|దజిత్తు మర 
ణించునేని రావణుడు మరణించిన ్టే భావింపుము. 

వధాయేం(ద్రజితో రామ సందిశస్వ మహాబల 

హతే తస్మిన్ హతం విద్ధి రావణం ససు హృజ్ఞనమ్. 85= 16 

రాముడు : విభిషణా ! ఇం|దజిత్తుమాయ నే నెరుగుదును, నీ వన్న శే లవ్మణుని ఇప్పుడే 

పం పెదను, 
ల ఎ అతా 

లవ్మణా ! నీవు సైన్యనమేతుడవై వానుమంతుడు మున్నగు వానర్మపముఖు 
లను వెంటబెట్టుకొని వెళ్లి ఆ మాయలమారి ఇం|దజిత్తును వధింపుము, ఆ |పచేశముతో 
పరిచయముగల విభిషణుడు తన నుం తులనుగూడి నీకు తోడురాగలడు. 

జహి తం రాక్షననుతం మాయాబల విశారదమ్ 

ఆయం త్వాం సచివె స్పార్లం మహాత్మా రజనీచరః. 85.23 Ca థి , 

అభిజ సస దేశసం 
చే బి 

5 పృష్టతోఒనుగమిష్యతి. 85.24 

లక్ముణుడు ఇం[ద్రజిత్తును వధించుటకు వెడలుట 
యు 

~~ 

లకణుడు కోనచము ధరించి, ధనుర్భాణములును, ఖడ్గమును a కొని (శ్రీరామ 

పాదములకు (మొక్కి శ్రీరామునికి దదజిణముూ కేసిఆ మహనీయుని నుంగళాశీ ర్వాద 

ములు పొంది ఇం దజిత్తును వధించుటకు బయలు చేరినాడు. 

హనుమంతుడు మున్నగు వానర్మపముఖులు, విఖీషణుడు, విఫిషణునిమం తులు, . 

వానర సేనలును లక్షుణుని వంట. వెళ్ళినారు. 



630 యుద్ధకాండము 

లవ్మణుడు దూర [ప్రయాణము చేసి, వ్యూవాముగా తీర్చి యుండిన రాతస 

సైన్యమును చూచినాడు. లమ్మణుడు శతు సై న్యములోనికి [పవేశించినాడు. 

ఎిఖీవణుడు : లత్మణా ! అటు చూడుము. 'మేఘమువలె నల్లగా కనబడుచున్న ఆ రాక్షస 

సై న్యముమీద వానరులు తమ ఆయుధములను (ప్రయోగించి వైన్యమును 

'భీదించినచో ఇం దజిత్తు కానబడును. నీవుకూడ ఆ రాతసులమీద బాణములు 

వేయుము. దురాత్ముడై_ న ఇం|దజిత్తును వధింపుము. 

జహి వీర దురాత్మానం మాయాపర మధార్మికమ్ 

రావణం క్రూరకర్మోణం సర్వలోక భయాన హమ్, 86.5 

లక్షణుడు త్మీవజాణములు |పయోగించినాడు, వానరులు రాతనసేనల వె కరిగి 

విజృంభించినారు. వానరులకును రాతసులకును ఫీకరయుద్దము జరిగినది.  రాతనులు; 

తండోపతండములుగా హాతులై నారు. 

ఈ వార్త ఇందజిత్తు విని, కోపోద్రిక్తుడై హోోమకార్యమును పూర్తి చేయ 

కయే లేచి వృణాంధ కారమైన (ప్రదేశమునుండి నిర్గమించి, అంతకు మును పే సిద్దము 

చేయబడియు ండిన రథము నధిరోహించి ధనుర్గరుడై, యమునివంటి భయంకరరూపము 

దాల్చి, శ|తువుతో యుద్దము చేయుటకు వచ్చినాడు. 

= సన్వమసీకం. విషణ్ణ్లం ఈ (శ్రుత్వా శ త్రుభిరర్దితమ్ 

ఉదతిష్టత దుర్దర్ష _స్తత్కర్మణ్యననుస్థి తే, . 86.14. 

వృకెంధకొరా న్నిర్గత్య జాత[కోధ స్స రావణిః 

ఆరురోహ రథం సజ్జం పూర్వయు క్షం స రాక్షసః, 86.15: 

_ హనుమంతుడు పర్వతాకారుడై రాతస నై_న్యమును చించిచెండాడుచున్నాడు. 

ఇం|దజిత్తు తన రథమును హానుమంతునివైకి మరలించి అతనిపై శరవర్ష మును: 

కురిపించినాడు. 

వానుముంతుడు : దుర్మార్గుడా ! యుద్దములో వాయుపుత్రుని ఎదుర్కొని (పాణములతో 

'బయటబడినవా డెవ్వడును లేడు. ళూరుడ వైనచో నాతో యుద్దము చేయుము... 

చేతనె నచో నాతో ద్వంద్వయుద్దము చేయుము. 

. ఇందజిత్తు ధనుస్సు 7 కొని,-వానుమంతుని వధింప నుద్యమించి యున్నా, డని 
విథీషణుడు లక్షుణునికి హెచ్చరిక చేసినాడు. _ 

విభీషణుడు : లభ్మణా ! ఉపేవకు స్రమయముకాదు. నీవు బాణములు [ప్రయోగించి 

ఇం దజిత్తును వధింపుము. 
జ్యా 



లక్ష్మణుడు ఇండద్రజిత్తును వధరచుటకు వెడలుట 68 

.. ఈమాటలు" చెప్పి, విభీషణుడు 'అత్మణుని' ఇం[దజిత్తు చేరువకు తీసికొని వెళ్ళి 
నాడు, ! 'ఇందజిత్తు హోమము చేయుచుండిన' “ప్రబేశమును లత్మణునికి చూపించి 

ఎిఖీవణుడు : :లత్మణా! నల్లని మేఘమువలె భయంకరముగా కన్పట్టుచున్న ఆ వటవృతమును 

చూచితివా ! అదియే. ఇం (దజిత్తు.. భూతములకు బలి 'నొనంగు "చోటు. అక గాడ 

"బలి ఇచ్చి యుద్దమునకు 'వెడలివచ్చి" 'అంతర్థానగతుడై. శత్రువులను వధించును. 
SH ate 

ఇం|దజిత్తును ఆ వటవృతము' చెంతపు “ఈానీయళాదు. ' " అచ్చోటిక అతడు రాక 
'మున్నే నీ వతనిని వధిపుము ౨ ల 

అవిదూరం తతో గత్వా ప్రవిశ్య చ జహాద్వనమ్ a 

దర్శయామాస తత్కర్మ లక్ష్మణాయ విభీషణః. "౧. 87.2 

నీలజీమూత సంకాశం న్యగ్రోధం ఫీమదర్శనమ్ ర 
తేజస్వీ రావణ భాతో లక్మ్మృణాయ న్యవేదయత్. Wr 8.8 

ఇహోపహారం భూతానాం బలవా న్రావణాత్మజః . 

ఉపహృత్య తతః పళ్ళా త్సం[గ్రామ మభినర్తతే. - ౫ 87.4 

అదృశ్య స్పర్వభూతానాం తతో భవతి: రాక్షసః " 1) 

hie నిహంతి సమరే శత్రూన్ బఢ్నాతి' చ శరో.త్తమైః. ” Rr 87.5 

ఛా % 
Weir 

ae 'తమప్రవిష్టన్యగ్రోధం బలినం' 'రొవణాత్మజమ్: ' a 

sys .(విధ్వరనయ. శరై స్త్ సృరథం సాశ్వసారథిమ్, = ము 876 

న. 

య. న అక్మణుడు" ధనుస్సును. "సారించి? ఇం దజిత్తును నివారించుటకు: 'వటవృతము 

సమీపమున సిద్దముగా ఉన్నాడు, . 

ఇం| దజిత్తు కవచమును ధరించి, ధనుస్సును హించి, "రఖారూఢుకై తే వచ్చి 

లక్మణునిక ంట బడినాడు. లమ్మయడ్రు ' 'ఇంద్రజేత్తును "ర “యుద్ధమున న కాహ్వోనించినాడు. 

షందజిత్తు విభీషణుని చూచి పరుషముగో' పలుకుచున్నాడు. . 
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లవ్మణ ధనుష్టంకార నాదమును విన్నంతనే ఇందజిత్తు ముఖము వెల వెలపోయినది. 

వభ్రీషణుడు కనిప సురితించి ్ మణుని “హెచ్చరించుచున్నాడు.. + 
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- ww 
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ు 

బట్టి అతని పరాక్రమము భగ్న మైనట్టు' పర్పడుచున్నది. ఇందులో సంచేవాము 
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నాడు, కాని _ వెంటనే మ్లారళ్ళదైరి ల్రత్మణ్గునిమీద, ఏడు. బాణమ్యుల్లు, వేసినాడు, 
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ఈ విధముగా ఉభయవీరులు ఒకరు చేసిన దానికి మరియొకరు (ప్రతికియ 

చేయుచున్నారు. 

కృత (ప్రతికృతాన్యోన్యం బభూవతు రభిద్రుతౌ, 89.22 

ఇద్దరి శరరములనిండ బాణములు [గుచ్చుకొని రక్తము |పవహించుచున్నది. 
ఒకరిమీద ఒకరు శరవర్ష మును కురిపించుచు దీర్చ కాలము యుద్దము చేసినారు. వినువు 

గాని అలసటగాని చెందక ఇరువురును పోరుచున్నారు. వారు అస్త్రములు సై చె తము 

[పయోగించినారు. వారి ధనుస్సులనుండి వెల్వడిన బాణములతో భూమి నిండిపోయినది. 

లకుణునికి ఉత్సాహము కలిగించుటకు విఫీషణుడు లజణుని చెంతకు వచ్చి 
తానుకూడ యుద్దము చేయుటకు వూనుకొన్నాడు. > 

రాతససై న్యములమీద బాణములు వేసి, విభీషణుడు అనేక రాతుసులను వధించి 

నాడు. విభీషణుని మం(తులుకూడ యుద్దముచేయుచున్నారు. వానరవీరులకు ఉత్సా 

హాము కలిగించుటకె విభీషణుడు వారితో అనుచున్నాడు. 

బిభీవణుతు : వానరవీరులారా ! ఈ ఇం|దజిత్తు మాతమే మిగిలియున్నాడు. ఇత. 

డొక్క చే రావణుని గతి. ఇతడు హతుడైనచో రావణుని బల మంతయు హతమె 

నే! రావణుడుమా[త మే మిగిలియుండును. మీరు ఉపేకచేయక ఇ్రం| దజిత్తు 
వై న్యమును తుదముట్టింపుడు. 

అస్మిన్ వినిహతే పాపే రాక్షసే రణమూర్థని 

రావణం వర్ణయిత్వా తు శేషమస్య బలం హతమ్. 90.9 

(పనాస్తుడు, నికుంభుడు, కుంథక గ్లుడు, కుంభుడు, ధూ|మాతుడు, జంబుమాలి, 

మహామాలి, తీక్లవేగుడు, అశని పభుడు, ను_ప్తఘ్నుడు, యజ్ఞ జ్ఞ కోపుడు, వ జ్రదంస్థ్రడు, 
సం హోది, వికటుడు. నిఘ్నుడు, తపనుడు, దముడు, పఘానుడు, ' |పఘనుడు, 

(పజంఘుడు, జంఘుడు, మున్నగు మేటివీరులను మీరు వధించియున్నారు. అగ్ని కేతుడు, 

రళ్ళి కేతుడు, విద్యుజ్జిహ్న్య్వుడు, ద్విజిహ్వూడు, సూర్యళ తుడు, అకంపనుడు, నుపార్ఫు్వుడు, 

చకమాలి, కంపనుడు, ఇంకను అనేక రాతసవీరులు మీచే వాతులయినారు. బలనంపన్ను 
లి న దేవాంతక నరాంతకులనుసి సై తమ మీరు వధించినారు. ఇక మిగిలియున్న పని 

మీకొక "వెద్దపనికాదు. 

పొపాత్ముడై న యీ ఇం|దజిత్తును రామకా ర్యార్థమై నేనే వధించియుందును. 

కాని కుమారుని చంపుట యు క్తముకాదని అంతపనికి పూనుకొనకున్నాను. అదియు 
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గాక, నేనే ఇతనిని చంపజూడగా, కన్నీరు కన్నులనిండ|కమ్మి నా చూపునకు అడ్డుపడు 

చున్నది. కావున లవ్మణుడె ఇం దజిత్తును వధింపగలడు. 

అయుకృం నిధనం కర్తుం పుత్రస్య జనితుర్మమ 

ఘృణామపాస్య రామా శ్టే నిహన్యాం (భాతురాత్మజమ్. 0017 

హంతుకామస్య మే బాప్పం చక్తుశ్లైఎప నిరుధ్యతి 

తమేవైష మహాబాహు ర్లక్కణ శృమయిష్యతి. 90.18 

వానరులారా !' మీరు 'ఇం[దజిత్తు _సెన్యములను వధించిపుచ్చుడు. 

విథీషణుని [పోశ్చాహా వాక్యములను వీని వానరులు తీ వముగా పోరుచున్నారు. 

జాంబవంతుడు తన భల్లూక నే న్యమును రాక్షసుల పె కి పంపినాడు. రాతనులకు బుతు 

లకు గొప్ప యుద్దము జరిగినది. హనుమంతుడుసై తము యుద్ధముచేయు చున్నాడు. 

| ఇం|దజిత్తు విఖీషణుని వైకి పోయినందున హనుమంతునికి యెడ తెరపి కలిగినదికాబోలు ]. 

ఇం|దజిత్తు విఖిషణునితో యుద్గమాడి మరల లత్నణునినె క వచ్చినాడు. Ge ధి శ్రా 
స దత్వా తుములం యుద్దం సితృవ్యస్యేంద్రజిద్యుధి 

౧ లి 

లక్ష్మణం పరవీరఘ్నం పున రేవాభ్యథఢావత , 00.26 

ఆకాశ మెళ్లెడల ఎగురుచున వి, ఉ ఉభయుల హా స్తలాఘవము [పఠన స్పమెనది. ము 

తీయుటగాని, సంధించుటగాని, వేయుటగాని కంటికి కనబడుటలేదు. బాణములు 

మాత్రము కుప్పలు కుప్పలుగా వచ్చిపడుచున్నవి. ఆకాశము శరములతో-_ కప్పబడి 
చీకట్లు (క్రమ్మినవి. యుద్దభూమియందు ర_క్తనదులు [వవహించుచున్నవి. ఈ గొప్ప 

యుద్దమును తిలకించుటకు దేవతలు, బుషులు వచ్చినారు. ఈ భయంకరయుద్దమును 

చూచినవారికి జంకు పుట్టనది. యుద్దము ఆగలేదు. లవ్మణుడు నాలుగు బాణములు 

గేకొని ఇందజిత్తు రథాళ్వములను నొప్పించినాడు. మరియొక బాణముతో సారథిని 
వధించినాడు. 

ఇం దజిత్తు స్వయముగా సారథ్యము చేసికొనుచు, బాణములు వేయుచు, అద్భుత 
యుద్దమును చేయుచున్నాడు. ఇంద్రజిత్తు ' సామర్థ్యమును చూచి అందరును 
అబ్బురపడినారు. డ్ 

_ 

స్వయం సారథ్యమకరో త్పునశ్చ ధసురస్పృళశత్ ౫. 

7 _తదద్భుతమభూ తత్ర సామర్ధ్యం పశ్యతాం యుధి, > 90.43 
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ఇం[దజిత్తుమా[త్రము ఈ విధముగా ఎంతసేపని యుద్దము చేయగలడు! 

లవ్మణుడు సామాన్యుడు కాడు. ఇం | దజిత్తు ఛ|దములను వెదకి బాణములు [పయో 

గించుచున్నాడు. ఇం|దజిత్తునకు ఉత్సాహము తగ్గినది, ముఖము వాడినది, వానరులకు 

ఉత్సాహము బలమయినది. వానరపీరు లైన |పమాధి, శరభుడు, రభసుడు, గంధమా 

దనుడు, ఈ నలుగురు బయలువెడలి ఇం| దజిత్తు రథాశ్వములను నాలుగింటిని కొట్ట 

చంపినారు. రథమును విరిచి, మరలివచ్చి లకుణుని చెంత నిలబడినారు. 

ఇం|దజిత్తు రథమును విడిచి కిందికి దిగి యుద్దము చేయుచున్నాడు. ఒక 

పక్కన రాతన సేనలును వానర సేనలును ఘోరయుద్దము చేయుచున్నారు. ఇం| దజిత్తు 

రావతసులతో అనుచున్నాడు. 

ఇం(దవిత్తు : రాతసులారా! మీర్గు వానరులతో త్మీవముగా పోరుచుండుడు. నేను పోయి 

మరియొక రథము 'సెక్కివచ్చెదను. నేను పోవునంగతి వారికి తెలిసినచో నన్ను 

పోనీయరు. కావున వారికి నా తలపు గోచరము 'కాకుండునట్టు బీరు తవ 

యుద్ధమును సాగింపవలయును, 

. రాతనుల కిట్లు ఆదేశించి, వానరులను మోసపుచ్చి, ఇం దజిత్తు లంకలోనికి పోయి 

[(కొ_త్తరథము నెక్కివచ్చి, యుద్దమునకు పూనుకొన్నాడు. ఇంద్రజిత్తు కావించిన 

ఈ అద్భుత కార్యమును చూచి అందరును ఆశ్చర్యసడినారు. ఇంద్రజిత్తు వానరులమీద 

జాణవర్ష మును కురిపించినాడు. వానరులు లత్మయిని శరణుజొచ్చినారు. 

లత్మణుడు తన హ_సలాఘవమును (పదర్శించి ఇం | దజిత్తు ధనుస్సును ఖండించి 

నాడు, ఇం|దజిత్తు మరియొక ధనుస్సును (గహించినాడు, లక్ష్మణ డు మూడు బాణ 

ములు వేసి చానినికూడ ఖండించి ఇం|దజిత్తు భుజాంతరమున అయిదు బాణములను 

నాటినాడు. ఇం|దజిత్తు శరీరమునుండి రక్తము [పవహించినది. కవచము భిన్న మయినది. 
ఇం|దజిత్తు మరియొక దృఢమైన ధనుస్సు గైకొని లక్ముణునిసె లెక్కలేని బాణము 

అను వేసినాడు. లకణుడు వాని నన్నింటిని నివారించి ఒక భల్లమును |పయోగించి 

ఇం|దజిత్తు సారథిని వధించినాడు. సారథి లేకపోయినను ఆ గుజ్జములు వానియంతట 

అవియే రథమును మండలా కారముగా. | తిప్పుచుండినవి ! ఈ చిత్రమును చూచి అందరు. 

ఆశళ్చర్యపడినారు. 

ఇం దజిత్తూ లక్షుణుడూ ఒకరిమీద ఒకరు బాణములు వేనిదొనుచున్నారు. 

ఇంద్రజిత్తు లకుణుని కవచమును ఖేదించుటకు |పయత్నించినాడు కాని లాభము లేక 

పోయినది. లక్ష్మణుని కవచము అభిద్య మని గురితించి ఇంద్రజిత్తు లవ్మణుని లలాటమున 
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మూడు, బాణములు ఛనాటనేనినాడు. లక్మణుడు ఇం|దజిత్తుముఖమున అయిదు బాణము. 

లను. వేసినాడు. ఉభయుల శరిరములనుండియు ౮ _కృము వెల్లువలుగా (పవహించినది. 

ఇం|దజిత్తునకు విథభీషణునినై [కోధము కలిగినది. విఖిషణునిమీద మూడు బాణ: 
ములు వేసినాడు. విభీషణుడు కోపించి ఇం|దజిత్తు రథాశ్వములను తన గదతో మోది 

ఇం దజిత్తు రథమునుండి దిగి రథ'ళశక్రి”ని తీసి విఫీవ'ణునిసె |పయోగించినాడు. 
లవ్మణుడు బాణములు వైచి ఆశ_క్టిని దారిలోనే ఖండించినాడు. విభీషణుడు ఇం దజిత్తు 
వకుస్థలమున అయిదు బాణములు వేసి రుంచినాడు. ఇం | దజిత్తు విఖీమణునిమీద 

వేయుటకు యమదత్తమైన బాణమును తీసినాడు. లక్ష్మణుడు దీనిని గమనించి కుబే 
రుడు తనకు స్వప్నమందు ఇచ్చిన బాణమును వింట సంధించి వదలినాడు. ఆ రెండు 
బాణములు ఒకదానిని ఒకట్ తాకి శాంతించి [కింద పడిపోయినవి. 

లత్మణుడు వారుణా(స్త్రమును [పయోాగించినాడు. ఇం|దజిత్తు రాన 

మును (ప్రయోగించి దానిని పతిహాతము చేసినాడు. ఇం(దజిత్తు అ గ్నెయా(న్త్రృమును 
(పయోగించినాడు. లవ్మణుడు దానిని సౌరా(్త్రముతో నిరోధించినాడు. ఇందజిత్తు 
ఆసురా(న్హ్రమును [పయోగించినాడు. లకణుడు మాహౌశ్వర్యాస్త్రమును ప్రయోగించి 
దానిని నివారించినాడు. ఈ యుద్దమును చూచుటకు దేవతలు, బుషులు, గరుడులు, 
ఉరగులు, మున్నగువారు దెవెందుని పురస్కరించుకొని వచ్చి ఆకసమున నిలిచి. 
యున్నారు. ఏ రందరు లవ్మణునికి బాధ కలుగకుండునట్లు రమీంచుచున్నారు. 

బుషయః పితరో దేవా గంధర్యా గరుడోరగా; 

శత క్రతుం పురస్కృత్య రరకు ర్లక్మణం రణే. 165 

| మనకు తెలియకయే, మంచివారిని చేవతలు రమీంచుచుందురు. | 

లకణుడు మరియొక బాణమును గైకొని ఐంచ్యాస్త్ర మంత్రముతో అభిమం 
(తించి వింట సంధించినాడు. దేవాసురయుద్దములో దేవేందుడు యా అ(స్త్రమునే. 
(ప్రయోగించి విజయము సాధించినాడు. 

త దై0(ద్రమస్తుం సౌమిత్రి స్పంయుగే ష్వపరాజితమ్... 

శర శేష్టం ధను శ్షేస్వే నర (శ్రేష్టోభిసంద ధే. 91.70 

శో 

లమ్మణుడు ధనుస్సును వంచి అకర్షించి (ఒక అపూర్వమైన దివ్యా(స్త్రమును 

సృష్టించి) బాణమును ఉగర్రేశించి అనుచున్నాడు. న. ట్ ద 
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సతం౦ శిరన్యుపాభూయ లక్ష్మణం 'లక్ష్మవర్థనమ్' 

గలజ్జమానం 'బలాశేస్నేహో' దంక' మారోప్య' 'పీర్యవ
ా Se eon arggg 

ర అష్ట కట్టరా 'తమత్సంగే 'పఠరిష ష్వజ్యావ పీడీతమ్ +. . (2 సప Ry పేట తు 

భ్రాతరం లక్ష్మణం స్నిగ్గం పునః. పునరవైక్షత.. ...:.::2 ఒప్పు 92.10 

it బాణ పీడితుడై. నిట్టూర్పులు విడుచుచున్న.' అక్టయని? తశ్యానించేచు 

రాముడు": నాయనా ! నీను దుష్కర్ కార్యమును . సాధించి"! ఇందజిత్తును'వధించి నాకు 

౨ చాపరమ.' 'కలాష్టణమును ' చేకూర్చితివి... ఇం దజిత్తు, వోతుడై.నందున' “శావణుడు 

నె తము వాతుడై నే. జయము మనకు హాన్హ్మపా_ప్త ప్ప .మమునశ్చే!: ఈ' యుద్ద 

ఎమున * విఖీషణుడు,.. "హానుమంతుడు. మున్నగు. వీరులు మూడు అహోరాత్ర 

ములు కష్టపడి విజయమునకు 'తోడ్చడినారు. ':' es, య్ 

" | mon శ 

విభీషణ హనూమద్భాం కృతం కర్మ మహద్రణే- 
జ అహాగేరార్రై స్రీభి ర్వీరః కథంచిద్వినిపాతితః. .... 1: 8218 

“తమ్ముడా ! ! నాథుడవైన' నీవు ఇంద్రజిత్తును వధించితివి గనుక ఇక మీద సీతనుగాని, 

భూమండలమునుగాని పొందుటేలో' నా కెటి కష్టమునులేదు. 

త్వయా లక్ష్మణ నాథేన
 సీతా చ పృథివీ చ మే

 . . 

న దుష్ట్పాపా హతే. త్వద్య శ క్రజేతరో చాహవే, 92.18 

(శ్రీగాముడు, లక్మణుని ఆశ్వాసించి 'సుషేణుని పిలిచి అనుచున్నాడు. 

రాముడు : "నుషీణా! లభ్ముణునీ శరీరము" "బాణములతో నీండీయున్నది: ఆ బాణములను 

“ తీస్వవెచి" చికిత్స చేయుము. “ఎవ్వరెవరు' బాణపీడితులై' 'బుధపడుచున్నారో 

వాక కందరకును' చికిత్స చేయుము: "తంద్రరను .ఆరోగ్యవంకులుగా. చేయుము... 
స న్ ఖై ER |. Vimy లం 

స్య స . (re Ge 

నుషేబు డొక దివ్యాపధిని తెచ్చి లత్మణునికి ' వాసన చూపించినాడు. అంతట 

లమ్మణుడు వళల్యుడై నాడు. గాయము అన్నియు మానిపోయు సుఖముగా ఉన్నాడు. 

nail, Wan | 

సాటి 
| భనీ 

‘ips ee 

సుషేణుడు * గరకు చికిత్సలు 'శ్రేసినాడు. అందీకును _ఆరోగ్యవంతు తై 

సుఖముగా ఉన్నారు. 
వం! ఇ ॥ ॥| 
yh జక ళా 

RRR 

రావణుని, సంతాపము" . 

ల Wm, 
స్తో 1 Pe క్. శా 

| కే 
7 a 

రావణుని నబిఖులు : మవోరాజా ! ఇంద్రజిత్తు లద్మణునితో గొప్పయుద్ధము. చేసెనుగాని 

“శం పవిఫీషణుని' నవాయముతో లత్మణుడు ఆ దజిత్తును ' వధించినొడు. "ఇంద్రజిత్తు 

“ెపిన్యళ్లమన" కరిగినాడు. “౧ 
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ఈ ఘోరవా_ర్త వినుటతోడనే రావణుడు మూర్ఫిలినాడు. ఎంతో సేపటికి 
మూర్చదేరి వీలపించుచున్నాడు. 

రౌవణుడు : కుమారా! ఇం|[దుని జయించినవాడవుగచా! లవ్మయినికి బాలక పోయితిచా! 

నీ విప్పుడు యమునిచెంత నున్నావుగనుక యముడు నాకు |పియబంధువై నాడు. 
నీవు వీరమార్గము ననుసరించి స్వర్గమున కరిగితివి. చేవగణములు, లోక పాలురు, 

బుషులు, ఇకవైన భీతిరహితులై సుఖముగా నిదురింపగలరు. ఒక్క ఇం|దజిత్తు 
లేకపోవుటవలన ముల్లోకములును నాకు కు+న్యముగా కానబడుచున్న వి, 

యౌవరాజ్యమును, లంకను, రాక్షసులను, తల్లిని, నన్ను, నీ భార్యను, ఎల్లరను 

విడిచిపోతివా నాయనా ! (సేత కార్యము లను నీవు నాకు చేయవలసియుండగా, నాచేత 

నీవు చేయించుకొనుచుంటివా! ను|గీవుడు, రామలక్ష్మణులు, ఇంకను (బతికియే 

యున్నారు! నివు నా వృదయశల్యమును తీసివేయక యే పోతివా ! 

రావణునికి శోకమునుండి [కోధము పుట్టుకొని వచ్చినది. పండ్లు పటపట కొరికి 
నాడు. ఆ శబ్దము దానవులు యంత్రములు (తిప్పునప్పుడు కలుగు గొప్ప శబ్దమువ లె 

వినిఫిం చినది. 

దంతా న్విదశత స్తస్య శ్రూయతే దశనస్వనః 

యంత్ర స్యా వేష్ట్య మానన్య మహతో దానవై రివ, 93.24 

తన్ను పరివేప్టించియుం డిన రాక్షసులను యుద్దమునకు పురికొల్పుటకు 

రావణుడు వారితో "అనుచు న్నాడు. | 

రావణుడు: నేను గొప్ప తపస్సు చేసి [బహ్మయొద్ద వరములు పొందినాను. [బవ్మా రేవుడు 
నాకు అ భద్యకవచమును, ధనుర్చాణనులను [వసాదించియున్నాడు. యుద్ద 

ములో నా యెదుట ఎవ్వడును నిలబడలేడు. నేను పోయి ఆ రామలక్షణులను 

.వధించెదను. నా కిట్టి శోకమును తెచ్చిపెట్టిన సీతను ఇప్పుడే ఖండించెదను. 
నా కుమారుడు మాయాసీతను చంపినాడు. నేను నిజమైన సీతను వధించెదను. 

రావణుడు ఖడ్గమును తీసికొని సీతాదేవి చెంతకు వెడలినాడు. ఎందరు వారించి 

నను నిలువలేదు. సీతాదేవి రావణాసురుని చూచి ఆ కందించుచున్నది, 

నీత నాకు నాథు డుండియు, ఈ రాకసుడు నన్ను అనాథను వలె వధింవ వచ్చు 
చున్నాడు ! రామలవత్మణులను సెతము ఈ దురాత్ముడు వధించి యుండునా ! 

అశ్లున్న టికిని జరిగియుండదు. ఈ రావణుడు రామలక్షుణులను వధింపజాలక, 

పుత్ర శోకము భరింపలేక, నాపై కసితీర్చుకొనుటకు వచ్చుచున్నాడు కాబోలు ! 



శ యు డ్ఞీకా ౦'డ ము 

ఆనాడు హనుమంతుని మాట నాలకించి అతని వీపువై నెక్కి వెళ్ళియుందునేని 

(శీరాముని అంకమున కూర్చుండి సుఖముగా ఉండియుందును! నా కిట్టి దుఃఖము 

కలిగియుండదు కదా! 

హనూమతోపి యద్వాక్యం న కృతం కుద్రయా మయా. 93-54 

యద్యహం తస్య పృస్తేన తదా యాయామనిందితా 
నాదై్యవ మనుశోచేయం భర్తురంకగతా సతీ 93.55 

ఆహా! ఆ మంధర పని ఎంతకు శెచ్చినడి ! 

సీతాదేవి యూ రీతిగా పిలపించుచుండినది. ఇంతలో రావణుని మం|తియెన 

సుపార్ముుడు రావణుని నివారించి పలుకుచున్నాడు. 

నుపొద్భుడు : మహారాజా ! ఈ కార్యము నీవు చేయదగినది కాదు. నీవు అన్ని వేదము; 
లను అధ్యయనము చేసితివి. నమస్త విద్యలను నేర్చితివి. ఎల్లప్పుడును విహిత 

కర్మలను చేయుచున్నావు. నీవంటి వీరుడు (స్త్రీవధ చేయవచ్చునా ! 

వేదవిద్య వతస్నాత స్వకర్మనిరత స్సదా 
9 -5 ల్ స్తియాః కస్మాద్యధం వీర మన్యసే రాక్షసేశ్యర 93.63 

రూపసంపన్నయొన సీతను రషంచుకొనుము. నీ కోపమును నామునిమీద (పక 

టింపుము. రాముని వధింతువేని సీత నీ వళ మగును. 

యుద్దమునకు బయలుదేరుము. ఈ నాడు చతుర్దశి, రేపు అమావాస్య... నేడు 
సన్నాహములను పూర్తిచేసి రేపటిదినమున సే న్యసహితుడ వై పోయి, యుద్దమాడుము, 

జయము కలుగును, 

అభ్యుక్ఞానం త్వ్యమ దైవ కృష్ణపక్ష చతుర్దశీమ్ 

కృత్వా నిర్యాహ్యమావాస్యాం విజయాయ బలైర్వ ఎక ః 93.65 

రావణు డి హితవాక్యము నంగీకరించి యుద్ద పయత్నము చేయదలచి, సభా 

మందిరము చేరినాడు. 

రావణుడు సింహాననముసె కూర్చుండి దై న్యముతోను, దుఃఖముతోను, (క్రుంగి 
పోయి అక్కడ సమావిష్టలెన సేనాధ్యకులకు నమస్కార మొనర్చి వారితో చెప్పు 
చున్నాడు, 

అ|బవీచ్చ సతాన్ సర్వాన్ బలముభ్యాన్ మహాబలః 

రావణః (ప్రాంజలి ర్వాక్యం పుత్తవ్యసనకర్శిత 8 94.2 



రావణుడు తన మూలబలమును యుద్ధమునకు పంపుట ' (048 

[ముల్లోకములను గడగడలాడించిన రావణుడు సేనాధ్యతులకు నమస్కరించు. 
చున్నాడు! రావణునికి ఎట్టిగతి పట్టినది !] 

రావణుడు : సేనాధ్యతులారా ! మీరు మీ సె నైన్యములను కొనిపోయి రామునిమీద శర 

వర్షమును కురిపింపుడు. మీరు రాముని వాతమార్చ లేకపోయినను బాణములచే 
నొప్పింపుడు. నేను రేపు యుద్దరంగము [వవేశించి మీ బాణకతుడె బాధపడు 

చున్న రాముని సులభముగా వధింపగలను. 

అధవాహం శరై సీ స్కిక్లి ర్నిన్నగా[త్రం మహారణే 

భవద్చి శో నిహంతాస్మి రామం .లోకస్య పశ్యత 8 94. 

రావణుడు తన మూలబలమును యుద్దమునకు పంపుట 
రావణుడు తన మూలబలమును కదలించినాడు. రాతసులు యుద్దమునకు 

బయలుదేరినారు. వానరులకును రాతసులకును దారుణయుద్దము జరిగినది. రాకునులు ' 

విజృంభించి వానరులను వధించినారు. వాతశేషులై న వానరులు రాముని శరణుజొచ్చి 

నారు. రాముడు ధనుస్సును చేబూని రాజన సై న్యములో (పవేశించినాడు. రాక్షసులు 
చచ్చిపడిపోవుచున్నారు. రథములు విరిగిపడుచున్నవి. _ రాక్షసులు  భీతిజెంది 
పారిపోవుచున్నారు, | 

(శీ, రాముడుమా తము. ఎవ్వని కంటికిని కొనిపించుటలేదు. అడవిని ధ్వంసము 

చేయుచున్న సెనుగాలి కంటికి కనబడనట్లు రాముడు ఎవ్వనికిని కనిపించుటలేదు. 
చేవాములో ఇంద్రియములను ఆడించుచున్న పరమాత్మ కంటికి కానరాని చందమున, 

(శ్రీరాముని కార్యములు కనబడుచున్న వేగాని రాముడుమా[తము కనిపించుట లేదు. 

. ప్రహరంతం శరీరేషు న తే పశ్యంతి రాఘవ 
ఇంద్రియార్థేషు తిష్టంతం భూతాత్మానమిప ప్రజాః 94.28 

(శ్రీరాముడు గాంధర్వా(న్ర్రమును [ప్రయోగించినాడు. రాతను లందరు మోహి 
తులై పడిపోయినారు. రావస్ననైన్యమును దహించుచున్న (శ్రీ రాముడుమా[తము 
కనిపింప లేదు. 

న తే దదృశిరే రామం దహూంత నురివాహినీమ్ ' 
మోహితాః పరమా సే స్తేణ గాంధర్వేణ మహాత్మనా 94.26 

రాక్షసులకు వేలకొలది రాము కనబడుచున్నారు. 

[ఏ వైపు చూచినను రాముడే కనబడుచున్నాడు] 
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మరల అప్పుడే ఒక్కడుగానే కనబడుచున్నాడు. 

కేతు రామసహ స్రాణి రణే పశ్యంతి రాక్షసాః 

_ పునః పశ్యంతి కొ కుళ్ల మేక మేవ మహాహవే 9427 

(శీరాముడు ధనుస్సును మండలా కారము చేసి బాణవర్ష ము కురిపించుచున్నాడు. 

రాకుసులను బలిగొనుచున్న రామచ కము కాలచ క మువ లే కానవచ్చినది, రాతసులకు 

రామజాణముల శతాకుడు తగులుచున్నదేకాని, వారికి రాముడు మా|తము 

కనబడుటలేదు. 

ఏడుకోట్ల యిరువది తొమ్మిది రథములు, పదమూడుకోట్ల సం డెండు లక్షల 

యిరువదివేల సనుగులు, రౌతులతోకూడిన గుణ్టములు పదికోట్ల యిరువదిలకల అరువది 

వేలు, నూటనలుబదియెదుకోట్ల యెనుబదిలకల పచాతులుగల చతురంగబలమును ఒక్క 

పగటిపూటయొక్క. యొనిమిదవ భాగములో అనగా మూడుమ్ము క్కాలు గడియలలో 

(ఒకటిన్నరగంట) రాముడు ఒక్కడు తన బాణములచే హాత్మ మొనరించినాడు. 

దివసస్యాష్టమే భాగే శరై రగ్నిశిఖోపమైః 

హతాన్యేకేన రామేణ రక్షసాం కామరూపిణామ్ 94.38 

యుద్దభూమి రుదుని [కీడారంగముభంగి భయంకరముగా  కాన్సించినది. 

రావణుని మూలబలము హతమయిపోయినది. దేవతలు, బుషులు, పరమానంద 

భరితులై_ [శీరాముని |పస్తుతించినారు. 

శ్రీరాముడు న్ముగీవుని” విభీషణుని, హానుమచదాది కపివీరులను చూచి 

అనుచున్నాడు. 

రాముడు : దివ్యమైన యీ అస్త్రబలము నాకును, శివునికిని మాత్రమే కలదు. 

దీని భావము గమనిం పద గియున్న ది | 

ఏతదస్ర్రబలం దివ్యం మమ వి త్యంబకస్య నొ 94.98 

శ్రీరాముడు శస్తాస్ర్రములను (ప్రయోగించి రాకసగేనలను నునాయాస 

ముగా వధించినందుకు దేవతలు అస్తోక (పమోదభరితులై శ్రీరాముని [పస్తుతించినారు. 

రాక్షస స్త్రి ల విలాపము 

రావసయోధు లందరు వాతమైన వార్త వినిన రాకన స్త్రీలు భర్తలను, పు[తు 

లను, బంధుజనములను వోగొట్టుకొనినవ్నారై గుంపులుగట్టుకొని విలపింపసాగినారు. 
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విధవా హత పుత్రాళ్చ (కోశంతోో హతబాంధవాః 

రాక్షస్య సృహసంగమ్యు దుఃఖారాః పర్య దేవయకా 95.5 

శాక్షిన(న్ర్రీలు : శూర్పణఖ ముసలిది. వికారస్వరూపిణి, ఇట్టి రావనీ మన్మథాకారుడై న 

రాముని మోహించి మన కీ సంతాపము తెచ్చినది ! అట్టి అకార్యమును లోక 
ములో ఇతరులు చేయుదురా! ఆ శూర్పణఖ కారణముగనే రావణుడు 

ఈ వైరమును తెచ్చుకొన్నాడు. 

తన్నిమిత్త మిదం వైరం రావణేన కృతం మహత్ 95.11 

ఇంతకును రావణుడు సీతను వళపరచుకొనలేకనే పోయినాడు! తన చావు 
కొరశే సీతను తెచ్చుకొన్నాడు. రామునితో విరోధము పెట్టుకొను మూార్గు డొక 
డుండునా ! రాముని (పభావము తెలియనిదా ! మునుపు సీతను అవవారింవబూనిన 

విరాధునికి ఏగతి పట్టినదో ఆ నిదర్శనము చాలదా ! 

వై దేహీం ప్రార్ణయానం తం విరాధం (పేక్య రాత్షసమ్ 

హత మేకేన రామేణ పర్యాప్తం తన్నిదర్శనమ . 95.18 

రాముడు జనస్థానములో పదునాలుగువేల రా. ౮లను, ఖరుని, దచదూమణుని, 

(తిశిరుని పరిమార్చినాడు. యోజనబాహుడ్రైన కబంధునీ నధించినాడు. మహోబలశాలి 

మయొన వాలిని గూల్చి సుగ్రీవునికి రాజ్య మిప్పించినాడు. ఇవన్నియు రాముని పరా[కమ 

మునకు నిదర్శనములుకావా ! రావణుడు పరమమూఢుడు. విభీషణుడు ఎంతదూరము 

బోధించినను ఆ ధర్మాత్మునిమాట. చెవికి చేదై నది. !ఆనాడు'- విభీషణుని హితవాక్య 

మును వినియుండినచో, ఈనాడు లంకావట్టణము శ్మశాన మైయుండదుగచా ! కుంభ 

కర్ణుడు, అతికాయుడు, ఇం[దజిత్తు మున్నగు మహావీరులు వధింపబడినను ఈ రావణునికి 

'తెలివిరాలేదుగదా ! 

లంకలో వ ఇంటజూచినను “అయో ! నా కొడుకు పోయినాడు, నా భర్త 

పోయినాడు, నా సోదరుడు పోయినాడు” అను పడ్పులు వినబడుచుండినవి. 

(సీతాదేవి వాక్కు ఫలించినది !] 

మమ పుత్రో మమ (థాతా మమ భీరా రణే హతః 

ఇత్యేవం శ్రూయతే శబ్దో రాక్షసానాం కులే కులే ర్రీర.2ిని 

రాక్ల్షన(స్ర్రీణ :.మా వారందరు రామునిచే నిహతులై నారు. ఇక మాకు. టిక్కెవ్వరు! 

అనాథలమె “ముము [బతికియుండి లాభ మేమి* రావణుడు శుద్దమూఢుడు. 

రావణుడుకూడ త్వరలోనే చనిపోగలడు. మనుష్యునివలన మరణము కలుగ 
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కుండునట్లు రావణుడు వరము కోరుకొనలేదు. రావణుని వధించుటకే దేవతలు. 

సీతను పంపియుందురు. రావణుని అవినీతివలన మన 'కెల్టరకు తీరనిదుఃఖము 

కలిగినది. రాముడు వధింపదలచుకొన్న వానిని ఒకడు రతింపగలడా? విభీషణుడు. 
రాముని శరణుజొచ్చి సుఖపడినాడు. 

రాక్షస స్త్రీల ఆ_ర్హనాదములతో లంకాపురము నిండిపోయినది. రావణుడుకూడ 
ఈ విలాపములను విని కడుంగడు దూఖించినాడు. దుఃఖమునుండి కోపము జనించినది. 
పండ్లతో పెదవిని కొరికినాడు. కన్నులు చింతనిప్పులై నవి. భయంకరరూపమును దాల్చి 

రావణుడు : (చెంతనున్న రాతసులను చూచి) నా ఆజ్ఞయైనరని చెప్పి నై నై న్యములను 
యుద్దమునకు వెడలిరమ్మని తెలుపుడు. నేను యుద్దభూమి కరిగి రామలవ్మణు 

లను, “వానర సేనలను విధ్వంసము చేసెదను. నా రథమును ఆయతము చేయుడు. 
చావక మిగిలియున్న రాతను లందరు నా వెంట రండు. 

[రాకను డొక్కడైనను మిగిలియుండకూడదు కాబోలు !7 

రావణుని అజ్ఞానుసారము బలాధ్యకులు ఇంటింటికి వెళ్ళి రాజుసులను పిల్చినారు.. 

బలాధ్యక్షొస్తు సంరబ్లా రాక్షసా౦సాన్ గృహా ద్భుహాత్ 

చోదయంతః సరియయు ర్లంకాయాం తు మహాబలాః 96.28- 

నైన్యము సంసిద్ధమైనది. రావణుడు రథము నధిరోహించి యుద్దమునకు బయలు. 
వెడలినాడు. మహోపార్ళు్వుడు, మహోదరుడు, విరూపాతుడు వారి “వారి రథముల. 
మీద రావణునివెంట. కదలినారు. 

రావణుడు యుద్ధరంగమునకు పోవుట 

రావణుడు సై న్యనమేతుడై ఉత్తరద్వారము వెల్వడి యుద్ధభూమి (పవేశించి 
నాడు, రావణుని ఎడమకన్ను ఎడమచేయి అదిరినవి, ముఖము వెలవెలపోయినది. 

స్వరము తీణించినది. రావణు డీ దుళ్ళకునములను సరకు సేయక యుద్దమునకు పూను 
కొన్నాడు. వానరులుకూడ యుద్దసన్నద్దులెయుండినారు. వానర సేనకును రాక్షస 
వాహినికిని ఘోరయుద్దము. జరిగినది. రావణుని శరపాతములకు వెక్కుమంది వాన 

రులు మరణించినారు, 

వానరుల భంగపాటును చూచి సుగీవుడు రోషా వేళముతో యుద్దము చేసి అనేక 
రాతనులను వధించినాడు. విరూపాక్షుడు సు(గీవు వునితో తలపడినాడు. ఇద్దరకును భయం 
కర యుద్దము జరిగినది. విరూపాతుని ఖడ్గతతికి సు|గీవుని కవచము భిన్న శుయిపోయి. 

ON 



రావణుడు యుద్ధము చేయట 647 

నది. అంతట, సు|గీవుడు తన అరచేత విరూపాతుని మర్దింపగా, విరూపాతుని నవరం(ధ 

-ములనుండియు ర_క్తము |సవించినది. విరూపాకుడు విలవిల తన్నుకొని మరణించినాడు. 

ఇరుసకములందును పెక్కం[డు మరణించినారు. సైన్యములు త&ణించినవి, 

"రావణుడు వేదనపడుచు మహోదర మవోపార్ములను యుద్దమునకు సురికొల్పు 

చున్నాడు. 

రావణుడు : వీరులారా! ఇప్పుడు మీవలన. మనకు జయము కలుగవలయును. ఇంత 

కాలము నాచే పోషింపబడిన మీరు నాయెడ కృతజ్ఞత చూపవలసిన 'తరుణము 

వచ్చినది. మీరు అరమరలేక యుద్దము చేయవలయును. 

భర్హృపిండస్య కాలోఒయం నిరేషుం సాధు యుధ్యతామ్ 98.5 
ఆ దట 

మహోదరుడు తన శౌర్యము. (పకటించి వానరులను అంపకోత కోయు 

చున్నాడు. సు[గీవుడు దీనిని ౧.హాంపలేక మహోదరుని మార్కొనగా ఇరువురకు 

(పచండయుద్దము జరిగినది. సు| గీవు డొక పరిఘమును మహోదరు డొక గదను 

ఇ కొని పోరాడినారు. వరిఘమును, గదయును ఒండొంటిని తాకి రెండును విరిగి 

పోయినవి. ఇద్దరును కొంత సేపు బాహుయుద్దము చేసినారు. [కిందపడియుండిన ఖడ్గము 

అను చెరియొకటి తీసికొని ఖడ్లయుద్దము శావించినారు. ఆ యుద్దములో సు(గీవుడు 

మహోదరుని శిరస్సు ఖండించినాడు. రాతసులు భయపడి పరుగెత్తినారు. వానరులు 

సంతోషించి సుగీవుని పూజించినారు. 

మహో వార్ముుడు చెలరేగి అలవిమాలిన ' తెగువతో వానర సైన్యమును చించి 

చెండాడుచున్నాడు. అంగదుడు దీనిని గుర్తించి సహింపనోపక ఒక పరిఘము కొని 

గిరగిర (తిప్పి మహోపార్ముున్నివె వేయగా మవోపార్చ్ముుని ధనుస్సు తునియలై నది. 

అంగదుడు తన పిడికిలితో మవోపార్ళు్వుని రొమ్మున ఒక పోటు పొడిచినాడు. దానితో 

.మహాపార్ళు పుడు యమపురి "జేరినాడు. 

రావణుడు యుద్ధము చేయుట 

రావణుడు యుద్దరంగము [పవేశించినాడు. 

రావణుడు : (సారథితో) మన రాక్షసులు పాతు లయినారు. రామలత్మణులను వధించి, 

మనవారికి కలిగిన దుఃఖమును పోగొ్టైదను. సుగీవుడు, జాంబవంతుడు, 

కుముదుడు, నలుడు, మందుడు, ద్వివిదుడు, అంగదుడు, గంధమాదనుడు, 

హనుమంతుడు, సుషేణుడు, మున్నగు వానర సేనాధ్యటులను కొమ్మలుగా 
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కలిగి, 'సీతి అను పుష్పమును, ఫలమును ఇచ్చు రామవృతమును నిర్మూ 

లించెదను. 

రామవృక్షం రణే హన్మి సీతాపుష్పఫల (ప్రదమ్ 

ప్రశాఖా యస్య సుగ్రీవో జాంబవాన్ కుముదో నళః. 100.4: 

మైందశ్చ ద్వివిదశ్రైన హ్యంగదో గంధమాదనః 

హనుమాంశ్చ సుషేణశ్చ సర్వే చ హరియూధపాః. 100.5- 

రావణుడు మొదట శామసా(న్త్రమును [ప్రయోగించినాడు. వానరులు దగ్గులై 

కుప్పలు కుప్పలుగా కూలిపోవుచున్నారు. [శ్రీరాముడు యుద్ధమునకు పూనుకొని 

ధనుష్టంకారము చేసినాడు. రానునిచెంత నుండిన లవ్మణునికి . రావణునితో యుద్ద: 

మాడవలయు నని కోరిక కలిగి రావణునిమీద బాణములు [పయోగించినాడు. రావ. 

'ణుడు తన హా స్తలాఘవమును [(పదర్శించి ఆ బాణముల నన్నింటిని ఖండించినాడు. 

రావణుడు లక్ష్మణుని తప్పించి రామునివైకి పోయి, రామునిమీద జాణవర్ష ము- 

కురిపించినాడు. రాముడును రావణునిచె శరపరంపర |కుమ్మరించినాడు. 

రాఘవో రావణం తూర్ణం రావణో రాఘవం తదా 

అన్యోన్యం వివిధై స్తీక్షై శృరై రభివవర్షతుః, 100.25 

ఈ బాణ పరంపరలు ఆకాశమునకు కిటికీలు పెట్టినట్లు తోపించినవి. 

గవాక్షిత మివాకాశం బభూప శరవృష్టిభిః. 100.29 

రావణుడు లెక్కలేని బాణములువేసి శరాంధ కారమును కల్పించినాడు. రామః 

రావణులు ఉభయులు గొప్ప విలుకాం|డు, ఇద్దరును అ(స్ర్రుసంపన్నులు. ఇరు వార్శ్వ' 

ములనుండియు బాణములు పరంపరలుగా వచ్చుచున్నవి. రావణుడు రాముని లలాట. 

మున ఒక చాణమాలను (గుచ్చినాడు [బాణములను వరుసగా నాటినాడు] కాని 

రామునికి చానివలన బాధ కలుగ లేదు. (శ్రీరాముడు కోపించి రౌ[దా(స్త్రమంతము'. 

నభిమం తించి బాణమును వదలినాడు. ఆ బాణము రావణుని అ భేద్యక వచనును-ళాకి. . 

నచేగాని రావణుని నొప్పింపలేదు. మాయావి యగు రావణుడు ఆసు రాన్హ్రుమును 

(ప్రయోగించినాడు, దానిలోనుండి సింహముఖములు, వ్యా ఘముఖములు, పంచానన.. 

సర్పములు, ఇంకను యున్నియా భయంకరరూపములు గల బాణములు బయలు వెడలి 

వచ్చినవి. అంతట శ్రీరాముడు ఆగ్నయా(స్త్రుమును (పయోగించినాడు. - దానిలో" 

నుండి అగ్ని ముఖములు, సూర్యచం|దుల ముఖములు, (గహనతు[తముఖములును కలిగి 
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'మెరుపుతీగలవలె (ప్రకాశించుచున్న బాణములు వెల్వడి ఆను రాన్త్రమును ఖండించినవి. 

తన అస్త్రము ప్రతిహత మగుట చూచి రావణుడు కోపించి, మయుడు ఆర్టించి తనకిచ్చిన 

'కౌ[చ్యాన్ర్రమును ప్రయోగించినాడు. రాముడు దానిని గాంధర్వాస్త్రముతో ఖండించి 

నాడు. రావణుడు సౌరఇన్హ్రమును ప్రయోగించినాడు. దానిలోనుండి గొప్పచ[కా 

యుధములు వెల్వడినవి. రాముడు తన దివ్యశరములు (ప్రయోగించి దానిని పతి 

హతము కావించినాడు. తన అస్త్రము లన్ని యు [పతివాత మగుట చూచి రావణుడు 

పదిబాణములు వేసి రాముని నొప్పించినాడు. దానికి ( శ్రీరాముడు చలింపక రావణుని 

మీద శరవృష్టి కురిపించినాడు. 

లత్కణుడు రావణునితో యుద్ధము. చేయుట 

లక్మణుడు కోపించి పడుబాణములు గ్రైకొని వానితో రావణుని ధ్వజమును 

ముక్కలుముక్కలుగా ఖ౦డించినాడు. 

| రావణుని ఇక్కెము మనుష్యుని శిరస్సు] 

తె స్సాయకై ర్మృహావేగై రావణస్య మహాద్యుతిః 

ధ్వజం మనుష్యశీర్షం తు తస్య చిచ్చేద నై కధా. 101.14 

లజుణుడు ఒక్క_బాణ ముచే రావణుని సారథిశిరమును ఖండించినాడు. అయిదు 

బాణములు [ప్రయోగించి రావణుని ధనుస్సును ముక్కలు చేసినాడు. ఇంతలో విఖీమ 

ణుడు తన గదతో రావణుని రథాశ్వములను వధించినాడు. 

సీల మేఘనిభాంశ్చాస్య సదళ్యాన్ పర్వతోపమాన్ 

జఘానాప్పుత్య గడయా రావణస్య విభీషణ 8. 10117 

విఫీషణునిపై రావణుడు శక్తిని పయోగించుట - లక్కణుడు రథఠీంచుట 

రావణునికి తన తమ్మునివై పట్టరాని కోపము కలిగినది. రథముమీదినుండి నేలకు 

దూకి, వ[జాయుధమువతె వెలుగుచున్న శక్తిని గైకొని విభీషణునిమీద [పయో 

గింపగా, అది విఖీమణుని తాకకమున్నే లక్ష్మణుడు దానిని మూడు బాణములతో 

మూడు తునియలుగా ఖండించినాడు. 

“శ క్తి ముక్కలె పోనుట చూచి రావణుడు “'మహోళ క్రి గైకొని గిరగిర తిప్పి 

నాడు. విఖీషమణుని [పాణమునకు అపాయము కలుగున ట్లుండుటను గుర్తించి లవ్మణుడు 

విభీషణునికి అడ్డముగా నిలబడి 'మవోళక్షి'ని గిరగిర (తిప్పుచున్న రావణునిపై జాణ 

వర్ష మును కురిపించినాడు. 
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ఏత స్మిన్నంత రే వీరో లక్ష్మణ స్తం విభీషణమ్ 

(ప్రాణసంశయమాపన్నం తూర్ణ మభ్యవపద్యత . 101.24 

తం విమోక్షయితుం వీర శ్చాపమాయమ్య లక్ష్మణః 

రావణం శక్తిహ స్తం వై శరనర్షి రవాకిరత్ 101.25 

మా 

ఆపదనుండి విభీషణుని తప్పించిన లవ్మణుని చూచి రావణుడు 

రానణుడు లవ్మణా ! నీవు విథధీషణుని తప్పించితివి. కావున వానిని విడిచిపెట్టి ఈ శ కిని 

నీమీదనే [వయోగించెదను. ఇది నీ హృదయమును భేదించి నీ [పాణములను 

హారించుకొని పోగలదు. 

లత్మణుడు మూర్చిలుట 

మయుడు మాయాబలముతో నిర్మించిన అమోఘమైన ఆ మహోళ కిని లక్మణుని 

పె ప్రయోగించి రావణుడు సింవానాదము చేసినాడు. మహోళరక్తి లత్మణుని పైకి 

వచ్చుట చూచి శ్రీరాముడు “లక్షుణునికి మంగళ మగునుగాక” అని మంగళానుశాస 

నము కావించి ఆ శక్తిని ఉర్టేశించి “నీవ వ్యర్థ మగుదువుగాక ! లక్ష్మణుని వధింప దలచు 

కొన్న నీ |[పయత్నము విఫల మగునుగాక !” అని పలికినాడు. 

తామనువ్యాహరచ్చ క్తి మాపతంతీం స రాఘవః 

స్వ స్ప్యస్తు లక్మణాయేతి మోఘూ భవ హతోద్యమా. 101.88 

రావణుడు ప్రయోగించిన శక్తి లక్ష్మణుని హృదయమును భేదించినది. 

లక్షుణుడు [కింద పడిపోయినాడు, (శీరాముడు కన్నీరు నించి, దుఃఖమునకు సమయము 

కాదని యోచించి ఒకకంట లవత్మణుని కని పెట్టుచు, రావణుని వధింప నిశ్చయించి 

రావణునితో (పచండయుద్ద మొనర్చినాడు. 

న విషాదస్య కాలోయమితి సంచింత్య రాఘపః 

చక్రే సుతుములం యుద్దం రావణస్య పరే ధృత౭. 101-89 
థి 

సర్యయత్నేన మహతా లక్ష్మణం సన్నిరీక్యు చ. 101.40 

లవ్మణుని శరీరము ర _క్తసి క్ర్షమయినది. సర్పముతోగూడిన పర్వతమువలె పడి 

యుండినాడు. ఆ శక్తిని విరుచుటకు వానరవీరులు ఎంతో (పయత్నించినారు శాని 

వారికి సాధ్యముకాలేదు. ఆశక్తి లక్షుణుని భేదించి భూమిపై పడినది. (శ్రీరాముడు 

దానిని తన శెండుచేతులతో పట్టుకొని వంచి విరిచివేసినాడు. రాముడు ఈ పనిలో 

నుండగా రావణుడు రాముని వె క రకుటమ్ములను కుప్పించినాడు, రాముడు రావణుని 



లక్ష్మణుడు మూర్చిలుట 051 

బాణములను సరకు సేయక లవ్మణుని కవుగిలించుకొని, హానుమంతునితోను, సు|గీవుని 

తోను అనుచున్నాడు. 

రాముడు : మీరు జాగరూకులె లవ్మణుని కాపొడుచుండుడు. వానరవీరులారా ! 

నా పరాక్రమమును |పదర్శింపవలసిన సమయము వచ్చినది. ఈ సమయమున కే 

చిరకాలముగా నిరీకించుచుంటిని. ఆ పాపాత్ముని వధించిపుచ్చెదను. ఇదిగో ! 

మీయెదుట |వతిజ్ఞ చేయుచున్నాను. ఈ భూమిమీద రావణుడు లేకపోవుట యో 

రాముడు లేకపోవుటయో ఇప్పుడే ఏర్పడ గలదు. 

పరా(క్రమస్య కొలోయం సంప్రాప్తో మే చిరేప్పిత ః 

పాపాత్మాయం దళశగీవో వధ్యతాం పాపనిశ్చయః. 101.47 

అస్మిన్ముహూ ర్తే న చిరా త్సత్యం (పతిశ్ళణోమి వః 

అరావణమరామం వా జగద్ద్రక్ష్యథ వానరాః, 101.48 

రావణుని తప్పక వధింతును. + రాజ్య] భంశమువలనను, వనవాసము వలనను, 

దండకారణ్యమున సంచరించుటవలనను, నా సీతను పరపురుషుడు స్పృృశించుటవలనను, 

రాతసుల పొత్తువలనను, నాకు సంభవించిన ఘోరదుఃఖమును వదలి, [కోధము నవలం 

వించి రావణుని వధింతును. రావణుడు నా కంటబడినాడు. ఇక [బతికిపోజాలడు. మీ రంద 

రును స్వస్థ చిత్తు లై యుండి మా యుద్ధమును తిలకింపుడు. ఇప్పుడు దేవతలు, బుషులు, 

ముల్లోకములవారును ఈ యుద్దమున రాముని రామత్వమును తిలకింతురుగాక ! 

అద్య రామస్య రామత్వం పశ్యంతు మమ సంయుగే 

తయో లోకా స్పగం ధర్వా స్పదేవా స్పర్షిచారణా:. 101.55 

ఈ [పపంచ మెంత కాలముండునో అంత కాలము నమ_స్తజనులు, దేవతలు గుంపులు. 

గుంపులుగా చేరి, ఇప్పుడు జరుగబోవు యుద్దమునుగూర్చి కీర్తించునట్లు యుద్దము: 

చేయుదును, 

[ లమ్మణుని బాధ కంటికి కనిపించుచున్నందున (శ్రీరాముని కింత కోవము కలిగినది. 

శీ;రామునికి కోపము రప్పించుట నులభమెనపనికాదు | 
(WW ర ఎ 

అద్య కర్మ కరిష్యామి యల్లోకా స్పచరాచరాః 

సదేవాః కథయిష్యంతీ యావ దూమి ర్థరిష్యతి.. 101.56 

సమాగమ్య సదా లోకే యథా యుద్ధం (ప్రవ ర్షితమ్. 101.57 

[శ్రీరామునిమాట అబద్దమగునా! ఆమహానీయుడు చెప్పినను ఈ [ప్రపంచమున్నంత 

వరకు ఈ కథ ఉండనే ఉండగలదు. | 



652 యుద్దకాండ ము 

ఈ పలుకులు పలికి, (శ్రీ రాముడు రావణునిమీద బాణములు |పయోగించినాడు. 

రావణుడు (పతి బాణములు వేసినాడు. ఇరువురి బాణములు ఒకదానిని ఒకటి ఖండించి 

[కిందపడుచున్నవి. 

సంజీవనికై హనుమంతుని పంపుట 

(శ్రీరాముడు సుషేణునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : సుషేణా! లత్మలణు డిట్లు రక్తనిక్తుడె యున్నాడు గదా! నేను ఉత్సాహ 
f 9 ఒర న్ అత ఉగ ముగా యుద్ద మాడగలనా! నా వీర్యము. సిగ్గుపడుచున్నది. ధనుస్సు పట్టు 

తప్పుచున్నది. బాణములు బలహీనమెపోయినవి. కన్నీటివలన చూపు ఆనుట 

లేదు. అవయవము లన్నియు, కలలో నడకవలె, తెలిపోవుచున్న వి. 

' లజతీవ హి మే వీర్యం (భశ్యతీవ కరాదనుః 
bw ళ్ థి 

సాయకా వ్యవసీదంతి దృష్టి ర్బాష్పవశం గతా, 102.6 

అవసీదంతి గాశ్రాణి స్వప్నయానే నృణామివ. 1027 

 రావణునిచే నివాతుడైన తమ్ముని జూచి నాకు దుఃఖము ఎక్కువ యగు 

చున్నది. నేను జీవించియుండవలయు నని కూడ నాకు అనిపించుటలేదు. నా తమ్ముడు 

మరణించిన పిదప నాకు |పాణముతో పని యేమున్నది ! యుద్దముతో గాని, రాజ్య 

ముతోగాని, నా | పాణముతో గాని, సీతతో గాని నాకు పనిలేదు. 

చింతా మే వర్టతే తీవా ముమూర్షా చోపజాయతే 

(భ్రాతరం నిహతం దృష్ట్వా రావణేన దురాత్మనా. 102.8 

న హి యుద్ధేన మే కార్యం నైవ ప్రాజైర్న సీతయా 

(భాతరం నిహతం దృష్ట్వా లక్ష్మణ౦ రణపాంసుషు. 102.10 

కావలసినచో (పతి దెశమునందును భార్యలు లభింపగలరు. బంధువులుసై తము 

దొరకుదురు. కాని తోడబుట్టిన వాడు దొరకు 'దేశముమాతము ఎందును కానరాదు. 

దేశే దేశే కళ్ళతాణి దేశే దేశే చ బాంధవాః 
తం తు దేశం న పళ్యామి యత (భ్రాతా సహోదరః 1212 

నుషేణుడు : రామ్మపభూ | లకుణుడు జీవించియే ఉన్నాడు. అతని కాంతి తరుగలేదు. 

ముఖము వికారముగ లేదు. పివర్ణను “కాలేదు. దిర్దాయువు గలవారి ముఖములు 

మా(తమే ఇట్లు [పకాశించుచుండును. అసువుల బాసిన వాని ముఖము ఈ తీరున 

నుండదు. నీవు దుఃఖపడకుము. లకణుడు |పాొణముతో ఉన్నాడు. అతని గుండె 

ఆడుచునే వున్నది చూడుము. లత్మణుడు నిదురలో ఉన్నాడు. మశేమియు లేదు. 



హనుమంతుడు ఓషధిపర్వతమును కొనివచ్చుట 858 

(పానుమంతునితో పానుమంతుడా ! మునుపు జాంబవంతుడు సూచించిన ఓవధి 

పర్వతమునకు వెళ్ళి దాని దతీణశిఖరమునం దుండు ఓషధులను గైకొని 'వేగిరము రమ్ము. 
విశల్యకరణి, నువర్ణ కరణి, సంజీవని, సంధానకరణి, అను నాలుగు ఓషధులు అందు 

కలవు. లక్మణుని |బతికించుటకు వానిని తీసికొని త్వరగా రావలయునుసుమా ! 

సంజీవ నార్థం వీరస్య లక్ష్మణస్య మహాత్మనః 102.28 

హనుమంతుడు ఓషధిపర్వతమును కొనివచ్చుట 

హనుమంతుడు ఓవధివర్యతమునకు పోయినాడు. హనుమంతునికి ఒషధులు 
గుర్తుచిక్కలెదు. క రృవ్య మేమి అని యోచించినాడు. 

వానుమంతుతు : (తనలో) ఈ పర్వతశిఖరమునే కొనిపోవుట యుక్తము. విశల్యకరణి 

పదియో తెలియుటలేదు. వట్టిచేతులతో వెళ్లుదునేని కాలాతీత మైపోయి 

కార్యభంగము కావచ్చును. 

ఈ విధముగా తర్కించుకొని హనుమంతుడు ఆ పర్వతశిఖరమును మూడు 
మార్లు ఊగించి, పెల్లగించి, దానిని చేతులతో ఎత్తుకొనివచ్చి నసుషేణునితో “నీవు 

చెప్పిన ఓషధులను పోల్చుకొన లేక ఆ పర్వతశిఖరమునే తెచ్చినాను,” అన్నాడు. 

'హనుమంతుడు కావించిన అనాధ్య కార్యమును చూచి అందరును ఆశ్చర్య 

చకితు లై నారు. . 

నుషేణుడు తనకు కావలసీన ఓవధిని తీసికొని, దానిని నలిపి లవ్మయిని 

ముక్కులో పిండినాడు. లవ్మణుడు విశల్యు డై నాడు. ఓవధిగంధము నా ఘాణించి 

బాధావిరహితుడె సుఖముగా ఉన్నాడు. ' 

ఇత్యేవముకో హనుమాన్ గత్వా చోషధిపర్వతమ్ 
చింతామభ్యగమ భ్భి9మా నజానంసాం మహౌషధిమ్ 10224 

తస్య బుద్ధి సృముత్సన్నా మారుశే రమితౌజసః 
ఇద మేవ గమిష్యాము గృహీత్వా శిఖరం గిరేః 12.25 

అగృహ్య యది గచ్చామి విశల్యకరణీమహామ్ 
కాలాత్యయేన దోష స్ప్యాదై ్యక్షబ్యం చ మహద్భవేత్ 10227 

ఇతి సంచింత్య హనుమాన్ గత్వా క్షిప్రం మహాబలః 
ఆసాద్య సర్వత (శ్రేష్టం (త్రిః (ప్రకంప్య గిరే శిరః 102.28 
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పుల్లనానాత రుగణం సముత్సాట్య మహాబలః 

గృహీత్వా హరిశార్జూలో హసాభ్యాం సమతోలయతీ 10220 

స నీలమివ జీమూతం తోయపూర్ణం నభ ఃస్టలార్ 

ఆపపాత గృహీత్వా తు హనుమాన్ో శిఖరం గిరేః 102.30 

| వానుమంతుడు ఓషధిప ర్వతమునకు వెళ్ళి పర్వతశిఖరమును వెల్ల గించి తెచ్చిన వృత్రాం 

శమును వాల్మీకినువా రి మూడుమాటలలో ముచ్చటగా చెప్పినారు. 

హనుమంతుడు సీతా దేవిని చూచుటకు మహేం[దపర్వతమునుండి నసమీపమునం దున్న 

లంకాపురికి వచ్చిన | పయాణమునుగురించి కెండువందలశళ్లోకములు చెప్పి విపులముగా వరించి 

నారుగచా ! దానికిని దీనికిని గల భేదము గమనిం పదగియున్న ది. 

ఇప్పుడు లవ్మణుడు వమూర్శయం దున్నాడు. [పయాణమును తీరుబడిగా సాగించు. 

సమయముకాదు. త్వర గా పెళ్ళి రావలయును. హనుమంతుడు ఎంతశీఘముగా వెళ్లి వచ్చినాడో 

మన కండ్లకు కట్టినట్టు మహర్షి మూడుముక్కలలో చితించినారు ! ఈ జాచిత్యము గమనింప 

దగియున్నది | 

లకణుడు స్వస్థుడె లేచి కూర్చుండినాడు. రాముని కన్నులనుండి అనందా శు 

వులు (సవించినవి. (శ్రీరాముడు లక్మణుని' తన చెంతకు చేర్చుకొని గాఢముగా కవుగి 

లించుకొని లకణునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : తమ్ముడా ! నా భాగ్యవశమున నీను పునర్ణీవితుడ వై తివి. నీ కొక ఆపద కలుగు 

చేని నాకు (పాణముతోగాని, సీతతోగాని, యుద్దవిజయముతోగాని పని 

'యెమున్నది | 

లవ్మణుడు అప్పుడప్పుడే శరుకొనుచున్నాడు. స్వరము పీనముగా నున్నది. 

రామునితో నెమ్మదిగా అనుచున్నాడు. 

లక్ష్రణుతు : రామా ! ఇట్లు పలుకుచున్నావేమి ! ఎవ్వడో బలహీను డనవలసిన మాటలు 

నీ నోట సచ్చుట సరికాదు. గొప్పవారు తమ |పతిజ్ఞను పాలింపకుందురా! నన్ను 
గూర్చిన దుఃఖమును వదలిపెట్టి రావణుని వధించి నీ (పతిజ్ఞ ను పాలింపుము. 

శ్మతువు నీ కంట బడీ | పాణముతో మరలిపోజూలడు. ఈనాడు సూర్యాస్తమయ 

కాలములోగా రావణవధము జరుగవలయు నని కోరుచున్నాను. నా కోరికను 

తీర్పుము 

అహం తు వధమిచ్చామి సీ ఘ్రమస్య దురాత్మనః 

యావద స్తం న యాత్యేష కృతకర్మా దివాకరః. 102.46 
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ఇందుడు తన రథమును శ్రీరామునికి పంపుట 

(శ్రీరాముడు వెంటనే ధనుస్సును చేబట్టినాడు. ఈ లోపల రావణుడు మరియొక 

రథము నెక్కి వచ్చినాడు. ఉభయులును బాణములు [(పయోగించుకొనుచున్నారు. 

రావణుడు రథస్త్యుడె యుండుటయును, [శ్రీరాముడు [క్రింద నిలువబడి యుద్దము 

చేయుటయును సరికాదని చేవేం[దుడు తన రథమును, తన సారథియెన మాకతలిని, 

శ్రీరాముని యొద్దకు పంపినాడు. 

మాతలి : రామ(పభూ ! నీ విజయము కోరి ఇం|దుడు నీ కీ రథమును పంపనాడు. 

ఈ ధనుస్సును, బాణములను, కవచమును, ఈ శ క్రిని నీకొరకు పంపినాడు. వీనిని 

[గహింపుము. నీవు రథము నధిరోహింపుము. నేను నీకు సారథ్యము చేయుదును. 

దేవేందుడు ఈ రథము నెక్కి _యుద్దమాడి దానవులను వధించినట్లు నీవు 

రావణుని వధింపుము. 

(శీ రాముడు రథమునకు (పదతిణనమ స్కారములు చేసి రథము నధిరోహించినాడు. 

రావణుని సారథి యుద్ధభూమినుండి రథమును తొలగించుట 

రామ రావణులకు [పచండయుద్దము జరుగుచున్నది. 

త దృభూవాద్భుతం యుద్దం తుములం రోమహర్షణమ్ 

రామస్య చ మహాబాహో రావణస్య చ రతీసః. 108.16 

ఉభయులు అ(స్త్రవె_త్తలు, గాంధర్వా(స్త్రమును గాంధర్వా (స్త్రము చేతను, 

రై_వాస్త్రమును దై వా(స్త్రము చేతను నివారించుకొనుచున్నారు. రావణుడు రాజసా, 

(స్రుమును పపయోగించినాడు. అందులోనుండి విషసర్పములు అెక్కలేక వెడలినవి, 

[శ్రీరాముడు గారుడా(న్త్రృమును (ప్రయోగించి ఆ సర్పసమూహమును హతమార్చినాడు. 

అస్త్రములు (పతిహత మగుచుండుట చూచి రావణుడు రామునిమీద శరవర్త 

మును కురిపించినాడు. మాతలిమీదకూడ బాణములు కుప్పించినాడు. రథముపై 

నుండిన ధ్వజమును ఒక బాణముతో కొట్టి [కింద పడ వై చినాడు. ఇం దుని గుణముల 

మీద బాణములు [వయోగించినాడు. 

శ్రీరాముడు ఆర్తు డగుట చూచి, దేవతలు, బుషులు, విభీషణుడు, వానరులు 

దుఃఖపడినారు. రావణుడు విజృంభించినాడు. పది తలలతోను, ఇరువది చేతులతోను, 

'మెనాక పర్వతమువలె కనబడినాడు. ఇకువదిచేతులతోను బాణములు వేయుచున్నాడు. 

వింట బాణమును నంధించుటకుకూడ రామునికి వీలుశాలేదు.. 
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నిరస్యమానో రామస్తు దళగ్షీవేణ రక్షసా 

నాశక్నో దభిసంఢాతుం సాయకాన్ రణమూర్థని. 108.85 

(శ్రీ రామునికి రోషము కలిగినది. ఉగరూపమును దాల్చినాడు. రోముని ఉగ 

రూపమును చూచి రావణుడుకూడ భయపడినాడు. 

ఈ యుద్ధమును చూచుటకు దేవతలు, అసురులు, మున్నగువా రందరు వచ్చి 

నారు. అసురులు రావణుని |[పోత్సహించి జయింపు మన్నారు. సురలు (శ్రీరాముని 

(పోత్సహించి జయింపు మని మాటిమాటికి పాచ్చరించినారు. 

దశ(గీవం జయేత్యాహు రసురా స్పమవస్థితాః 

దేవా రామమధోచుస్తే త్వం జయేతి పునః పునః. 104.8 

రావణుడు భయంకరళూలమును (౧ కొని సింవానాదము చేసి 

రొవోజుడు : రామా ! రాకుసవీరు లనేకులను వధించ్చితివి. ని న్నీ శూలముతో ఇప్పుడే 

వధింతును. 

ఈ మాట లనుచు రావణుడు తన శూలమును రామున్నివై | పయోగించినాడు, 

ఆ శూలమును నివారించుటకు రాముడు బాణములు వేసినాడు. కాని ఆ బాణము 

లన్నియు శూలమును తాకి అగ్నిలోపడిన మిడుతలవలె భన్మమైపోయినవి. రాముడు: 

కోపించి మాతలి తెచ్చిన “శ క్తి'ని పయోగించినాడు. ఆశక్తి రావణుని శూలమును 

కిండించినది. 

రాముడు రావణుని రథాశ్వములమీద బాణములు వేసినాడు. రావణుని 

వతస్థలమున కొన్ని బాణములు వేసి, లలాటమున మూడుబాణములు నాటనేసినాడు.. 

రావణుని శరీరమునుండి రక్తము |పవహించినది, రావణుడు ఖేదపడినాడు. 

[కో ధావిష్టుడె, రావణుడు రామునిమీద వేలకొలది బాణములు వేసినాడు. 

బాణధారా సహవెపె స్ప తోయద ఇవాంబరాత్ _ సవాన్రైవ 
రాఘవం రావణో బాణై స్తటాకమివ పూరయత్. 1058 

వర్షము కుండపోతగా కురిసి తటాకమును నిండించునట్టు రావణుడు రాముని 

శరీరమును బాణములతో నింపినాడు. కాని రాముడు చలింపలేదు. రావణుడు ఇంకను 

బాణములు వేసినాడు. రాముని శరీరము ర క్తసి క్ష మైనది. 

రామ రావణులు ఒకరిమీద ఒకరు బాణములు కుష్పించుచున్నారు. ఆకాళ 

మంతయు బాణములతో నిండి శరాంధ కార మేర్పడినందున ఒకరికొకరు కానవచ్చుట లేదు. 



రావణుడు యుద్ధభూమికి మరలివచ్చుట 65" 

రొముణు : దురాత్ముడా ! చేను లేని సమయమున చోరునివలె నా భార్యను అపవారిం+ 

నావు. నీకు చావు మూడినది. అంతటి నీచకార్యమును చేసినవాడవు నీవును ఒక 

శూరుడవేనా ! నీకు సిగ్గు లేదా! 

కూరోహమితి చాత్మాన మవగచ్చసి దుర్మతే 
నేవ లజ్ఞాస్తి తే సీతాం చోరవద్వ్య్యపకర్షత ః 105.11 
ర్ 

నా యెదుట నీ వా వని చేసియుందువేని ఖరుని మార్గమును అనుసరించి యుండు 

వాడవు. ఇప్పుడు నిన్ను వధించి నీ కశేబరమును నక్కలపాలు చేయుదును. 

(శ్రీరాముడు రావణునిమీద శరవర్ష మును కురిపించినాడు. రామునికి ఉత్సావాము 

అతిశయించినది. అస్త్రము లన్ని యు స్ఫురణకు వచ్చినవి. వా_స్హలాఘవము ఎక్కువై నది, 

ఈ శుభనిమి త్తములను గురితీంచి (శీరాముడు రావణునిమీద బాణములను 

చురుకుగా వేసినాడు. వానరులు గావణునిమీద శిలావృష్టిని కురిపించినారు. 

రావణునికి చిత్త్మభాంతి కలిగినది. మనస్సు స్వాధీనము తప్పినది. ధనుస్సును 

ఆకర్షించు టయును, బాణములు వేయుటయును విరమించుకొన్నాడు. ఏమియు తొపక 

జడుడై పోయినాడు. మరణావస్థ్ర యం దున్నట్టు కనబడినాడు. ఈ లక్షణముల నన్నింటిని 

రావణుని సారథి గమనించి, రథమును యుద్దభూమినుండి తొలగదోలుకొనిపోయినాడు. 

రావణుడు యుద్ధభూమికి మరలివచ్చుట 

రావణుడు కొంత సేపటికి తేరుకొని, కోపోదిక్తుడై సారథిని నిందించుచున్నాడు. 

రావణుణు : బుద్దిహీనుడా ! నన్ను ఎంత అవమానించితివి ! నాతో చెప్పక, చేయక 

ళ్యతువు సమతమున యుద్దభూమినుండి రథమును మరలించి తెచ్చి ఎంత 

[దోహము చేసితివి ! చిరకాలమునుండి నేను ఆర్జించిన కీర్తిని, పౌరుషమును, 

పరాక్రమమును ఒక్కా తణములో నాశన మొనర్సితివి గదా! 

త్వయాద్య హి మమానార్య చిరకాల సమార్దితమ్ 

యళో వీర్యం చ తేజశ్చ (ప్రత్యయళ్ళ్చ వినాశితః 106.5 

యుద్ద పియుడనై న నన్ను [పఖ్యాతపీరుడై న శత్రువు నెదుట అవమానించితివి. 

నీ వేదో లంచము పుచ్చుకొని శతుపకమున చేరి ఈ నీచకార్యమును చేసినట్టు 

కనబడుచున్నది. 

[అట్టివానికి అట్టి ఆలోచన తోచుటలో వింతలేదు |] 



యుద్ధకాండము 

యస్వం రథమిమం మోహాన్న చోద్వహసి దుర్మతే 

సత్యోయం ్రతితర్కో మే పరేణ త్వముపస్క్బృత! 106.7 

నీవు చేసిన కార్యము శ|త్రువు చేయదగినదే కాని మిత్రుడు ఇట్లు చెయునా ! 

శీ నిడివరకు నీకు చేసిన మేలు జ్జ ప్రియం దున్నచో శతును నన్ను వెదకికొనుచు రాక 

మున్నే, రథమును యుద్దభూమికి మర లింపుము. 

సారథి : [వభూ ! చేను శెలివితక్కు.వవాడను కాను. భయపడిగాని లంచము తీసికొని 

గాని మరలివచ్చినవాడను కాను. నీవు నా కిదివజకు చేసియున్న మేలును 

మజచినవాడనుకూడ కాను. నీ కేమము కోరి ఈ కార్యమును చేస్తేతిని. 

న్వు యుద్దములో అలసిపోయితివి. నియందు ఎట్టి ఉత్సాహమును కానరాలేదు. 

రథాళ్వములుకూడ డస్పినపి, సారథియైనవాడు అన్ని సందర్భములను గమనింపవల 

యును. చేశకాలములు, రథికుని లక్షణములు, రథికుని దైన్యము, ఖేదము, మోదము, 

యోధుల బలాబలములు, అన్నింటిని గుర్తించి ముందరికి వెళ్ళదగియున్నచో వెళ్ళ 

నలయును. వెనుకకు తగ్గవలసియున్నచొ తగ్గవల యును. నీకును, ఈ గుజ్జములకును, 

కొంత వ ₹ాంతి నిచ్చుట అవసర మని నిర్ణయించుక్ "ని వచ్చితినేగాని తగిన కారణము 

లేక వచ్చినవాడనుకాను. స్వామిభ _్రిని అనుసరించి చేసిన కార్యమేగాని మశరేమియు 

కాదు. నీ యాజ్ఞను శిరసావహించి పాలించుటకు నంసిద్దుడనై యున్నాను. 

రౌనణుడు : సారధీ ! మన రథమును రామునికి అభిముఖముగా పోనిమ్ము. శ| తువును 

వధింపక, రావణుడు యుద్దభూమినుండి మరలి రాడు. 

ఈ మాటలు చెప్పి రావణుడు ఒక హసాభరణమును సారథికి బహూకరించినాడు. 

సారఢ రావణుని రథమును యుద్దభూమికి మరరలించినాడు, 

అగస్త్యుడు శ్రీరామునికి “ఆదిత్య హృదయమును ఉపదేశించుట 

యుద్దమును చూచుటకు దేవతలతోసాటు వచ్చియుండిన అగ_న్త్యమవార్ధి 
శ్రీరామునికి ఉత్సాహము కలిగించి శ్మతువును జయింపగల శక్తిని పసాదించుట్న తె, 
ఆదిత్యహృదయమం [తమును (శ్రీ రామునికి ఉపదేశించినాడు. 

(ఈ “ఆదిత్య హృదయమును అనేకులు పారాయణను చేయుదురు. యుద్ద కాండ 
మాటయేడవ సర్గలో ఉన్నది. అది మంత్రము కా బట్ట పొడిమాటలతో చెప్పదగిన విషయము 
కాదు. యఠాఆథముగా ఉండవలయును గనుక అది ఒక అనుబంధముగా చేర్చబడియున్నది. ] 

అగస్మ్యూడు : రామా! ఆపదలయందును, కష్టములలోను, భయము కలిగినప్పుడును, 
ఈ ఆదిత్యపహృూదయమును కీ రి ంచువానికి దుఃఖము తొలగిపోఫ్సను. 



రామ రావణ యుదము 659 
థా 

ఏనమాపత్సు కృచ్చేంషు కాంతారేషు భయేషు చ 

క్రీ రియా పురుషః కశ్చిన్నావసీదతి రాఘవ 107.25 

జగత్సతి'రైరై న సూర్య దేవుని ఏకా గబుద్దితో పూజించి ఈ మం[తమును మూడు 
మార్లు జపింపుము. యుద్దములో నీకు తప్పక విజయము కలుగును. ఈ కణముననే 
రావణుని వధింపగ లవు. 

ఈ హితబోధచేసి అగస్తుర్ణడు వెడలిపోయినాడు. రాముని శోకము తీరిపోయి 
నది. (శ్రీరాముడు ఆచమనము చేసి శుచియై సూర్య దేవుని ఉపాసించి ఆదిత్యవ్యాదయ 
మును మూడుమార్లు జపిపగా సూర్యభగవానుడు సంతోషించి రాముని చూచి 

“రావణుడు నళింవగలడు. త్వరపడుము” అని ఉత్స్చాహపరచినాడు. 

అథ రవిరవదన్నిరీక్య రామం 

ముదిత మనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః 

సిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా 

సురగణ మధ్యగతో వచ స్స్యరేతి 107.81 

శ్రీరాముడు రావణుని వధించుటకు నిశ్చయించుకొన్నాడు. రావణుడు యుద్ధ 

సన్నద్దుడె రథముసె వచ్చినాడు. (శ్రీరాముడు రావణునిచూచి మాతలిళో 

అనుచున్నాడు. 

రాముడు : మాతలీ ! చూచితివా! రావణుడు అ|వదకిణముగా వచ్చుచున్నాడు. ఇతడు 

తప్పక వాతుడు కాగలడు. నీవు మన రథమును శావణునికి ఎదురుగా 

పోనిమ్ము. కలత లేని మనస్సుతో మన రథమును నిర్భయముగా నడుపుము. నీవు 

ఇం[దునంతటివానికి సారథ్యము చేయు వాడవు. నీ కేమియు [కొత్తగా చెప్పవల 

సిన పనిలేదు. యుద్దసమయముగనుక జ్జ ప్రిపరచుచున్నాను. అంతేకాని నీకు 

నేరుటకాదునుమా ! 

మాతలి రథమును నడపినాడు. రావణుని రథము అ్మపదథిణముగా పోవునట్లు 

చేయుచు తన రథమును వేగముగా పోనిచ్చినాడు. ఆ వేగమునకు ₹గిన దుమ్ము 

రావణుని చలింప జేసినది. రావణుడు కోపించి రామునిమీద జాణములు వేసినాడు. 

రాముడు మాతలి తెచ్చిన ఇం దధనున్సును, కరకుటమ్ములను |గహించినాడు. 

రామ రావణ యుద్ధము 

రామ ఠరావణులకు [పచండయుద్దము జరిగినది. దేవతలు, గంధర్వులు, సిద్దులు, 

మహారులు మున్నగువారు ఈయుద్దమును తిలకించుటకు వచ్చినారు. (క్రీ రాముని 
0౫ 



660 . యుద్ధకాండము 

జయమును, రావణుని మరణమును నూచించు శకునము లెన్నియో కనబడినవి, 

రావణుని రథాశ్వముల కన్నులనుండి నీరు కారినది. 

(శ్రీరాముడు తన విజయమును సూచించు శకునములను చూచి సంతోషించి 

రావణవధము త్వరలో జరుగనున్న దని ఉత్సావావడి విజృంభించి యుద్దము చేసినాడు. 

ఉభయ సేనలు యుద్దము చాలించి రామ రావణ యుద్ధమును తిలకించుచు నిలువబడి 

నారు. రాతనులు రావణునిచూచుచూ వానరులు రామునిచూచుదూ అందరు 

చిత్సరువులవలె ఉన్నారు. 

రక్షసాం రావణం చాపి వానరాణాం చ. రాఘవమ్ 

పశ్యతాం విస్మి తాకొకాం సైన్యం చిత్ర మివాబభౌ 109.5 

| ఆకాలములోకూడ చితకళ సు|ప్రసిద్ధమై యుండినది. | 

రామ రావణు లిద్దరును నిర్భయముగా యుద్దము చేయుచున్నారు. ఇరువురును 

శకునములను గుర్తించినారు. తప్పక గెలుతు మన్న ఉత్సాహముతో |శీరాముడును, 

మరణించుట |ధువ మను తెంపుతో రావణుడును, వారివారి పరా|క్రమములను పూర్తిగా 

[పదర్శించి యుద్దమాడినారు. 

జేతవ్యమితి కౌకుత్ స్టో మర్త వ్యమితీ రావణః 

ధృతౌ స్వవీర్యసర్వస్వం యుద్దేఒ.దర్శయతాం తదా 109.7 

రావణుడు రాముని ధ్వజమును ఖండించుటకు [ప్రయత్నించెను “కానీ రావణుని 

బాణములు రాముని ధ్వజము చెంతకు రాకయే పడిపోయినవి. రావణుడు చేసినదానికి 

రాముడు (ప్రతిక్రియ చేయ నున్జేశించి, ఒక బాణమును |పయోగించి రావణుని ధ్వజ 
మును ఖండించినాడు, 

రావణుడు రాముని గుజ్జములమిద బాణములు వేసినాడు. కాని ఆ బాణము 

లకు రాముని గుజ్జ్రములు చలింపలేదు. రావణుడు ఆ|గహించి రామునిమీద శరవర్ష ము 

కురిపించినాడు. బాణములనేగాక గదలను, పరిఘములను, చ[కములను, మరియు అనేక 

ఆయుధములను [పయోగించినాడు. మాయను ప్రదర్శించి ఆయుధవర్ష మును కురి 

పించినాడు. రాముడు తన బాణములతో వాని నన్నింటిని నివారించినాడు. ఆయు 
ధము లన్నియు వానర సేనలమీద సడినవి. 

. రామ రావణులు ఉభయులు లక్షల అెక్కన ఛాణములు వేయుచున్నారు. 
బాణములు ఆకాశమును కప్పి వేసినవి, బాణములతో మరియొక ఆకాశమును నిర్మించిన 
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ట్టయినది. యుద్దము ఘోరముగా జరుగుచున్నది. ఒకరు చేసిన దానికి ఒకరు బదులు 

చేయుచున్నారు. సమ_న్తభూతములును ఈ యుద్దమును చూచి అబ్బురపడుచున్నా రు, 

ఇరువురి రథములు అటునిటు అనేక గతులుగా తిరుగుచున్నవి. ఇద్దరును ఎడ తెగని 

'వడువున బాణములు పయుచున్నారు. భూమి అదరినది. నూర్యుని కాంతి తరిగినది. 

వాయువు స్త్వంభించినది. 

'దేవతలకు దిగులుపుట్టినది. “లోకములోని గో బాహ్మణులకు మంగళ మగును 

గాక! రాముడు జయించుగాక !” అని చేవతలును, బుములును వలికినారు. 

జపములు చేసినా రు, 

స్వస్తి గో బాహ్మణేథ్యోఒస్తు లోకాస్తిష్టంతు శాశ్యతాః 

జయతాం రాఘవ స్పం ఖ్యే రాపణం రాక సేశ్వరమ్ HOR! 

చేవతలును బుషులును రామ రావణ యుద్దమును తిలకించి “దినికి నరిపోల్బుటకు 

లోకమునం దేదియునులేదు. ఆకాశమునకు ఆకాశమే సాటి. సము దమునకు సము [దమ 

సాటి, అశు రామ రావణ యుద్దమునకు రాను రావణ యుద్ద మె సొటి” 'అన్నారు. 

గంధర్వాప్పరసాం సంఘా దృష్ట్వా యుద్ధమనూపమమ్ 

గగనం గగనాకారం సొగర స్వ్పాగరోపమః 110.28 

రామరావణయోర్యుద్దం రామరావణయోరివ 

ఏవం బువంతో దద్భళు స్త ద్యుద్ధం రామరానణమ్ 110.24 

(శ్రీరాముడు కోపించి ఒక నిశితశరమును గైకొని రావణుని శిరస్సును 

ఛేదించినాడు. అట్టిదే మరియొక్క శిరన్సు మొలిచినది. 

తస్యైవ సదృశం చాన్య ద్రావణస్యోత్సితం శిరః 110.27 

(శ్రీరాముడు దానినికూడ శోదించినాడు. కాని, మరల అట్టి దే మరియొకటి 

పుట్టినది. ఒక శిరస్సు పోయిన వెంటనే దాని స్థానమునందు మరియొకటి మొలచు 
చున్నది. ఈవిధముగా నూట ఒక్క పర్యాయములు జరిగినది గాని రావణుడు 

.మరణింపలేదు. 

ఏవ మేకశతం ఛిన్నం శిరసా తుల్యనర్చోసామ్ 

న చై న రావణస్యాంతో దృశ్యతే జీవితక్షయే 110.29 

(శ్రీరాముడు ఆలో చింపసాగినాడు. 
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రౌాముతు : (తనలో) మాయలమారి మారీచుని వధించితిని. ఖరుని, దూవణుని, విరాధుని, 

కబంధుని, వధించితిని. వారిమీద [పయోగించిన బాణము లేవియు ఈ రావణుని: 

మీద పనిచేయుటలేదు. దీనికి కారణ మేమై యుండును ! 

ఇట్లు తర్కీంచుకొనుచు శ్రీరాముడు రావణునిమీద బాణములు వేయుచునే 

ఉన్నాడు. రావణుడు రామునిమీద గదలు, ముసలములు, మున్నగు ఆయుధములను. 

కుప్పించుచున్నాడు. దేవతలు, దానవులు, యతులు, పిశాచగణములు, ఉరగులు, 

'రావనులును యుద్దమును చూచుచున్నారు. యుద్దము ఏడు రాత్రులు జరిగినది, 

దేవదానవయకొణాం పిశాచోరగరక్షసామ్ 

పశ్యతాం తన్మహాయుద్ధం స ప్పరా(త్ర మవ ర్రీత 

 “సర్వరాత మవర్తతి అని పొఠాంతర మున్నది. ఒక్క అహోరా[తము జరిగిన దని 
ఈ పొఠమునుఐట్టి ఏర్పడుచున్నది. | 

రావణ వధ 

రామ రావణ యుద్దము రా|తిగాని పగలుగాని ఒక్కా కణ మెనను ఏీరామ: 

మనునది లేక జరిగినది. 

నైవ రాత్రిం న దివసం న ముహూరంనచ తణమ్ 

రామరావణయోర్యుద్ధం విరామ ముపగచ్చతి 110.97 

ఇట్లు ఎడ తెరపిలేక పోరుచుండిన (శ్రీరాముని జూచి మాతలి (శ్రీరామునికి ఒక 
విషయము జ్ఞ ప్రిచేసినాడు. 

అథ సంస్మారయామాస రాఘవం మాతలి స్తదా 

అజానన్నివ కిం పీర త్వ మేనమనువ ర్త సే lll.t 

మాతలి : రామ|పభూ ! పమియు ఎరుగనివాని చందమున నీ పీ రావణుని అనుసరించు 

చుంటివేమి ? - 

[ రావణుడు చేసినదానికి బదులు చేయుటతో నే సరిపెట్టుకొనుచున్నా వేమి ? | 

రావణునికి వినాశము కలుగు నని దేవతలు నూచించినకాలము వచ్చినది. 

రావణున్నివె (బహ్మా(స్త్రమును [పయాగించి రావణుని వధింపుము. 

ఈ హెచ్చరికతో (శ్రీరామునికి స్ఫురణకలిగినది. |బ్రవ్మాచేవుడు ఇందునిశై 

నిర్మించిన బాణమును, అగస్తురుడు రాముని కిచ్చినాడు. (శ్రీరాముడు ఆ బాణమును 

కొని వేదపో_క్షవిధానముగా అభిమం|త్రించి ధనుస్సును సంధించి రావణుని వక్షస్థల 

మున (పయోగించినాడు, ఆ బాణము రావణుని హృదయమును భిదించినది. 
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స విసృష్టో మహా వేగ శృరీరాంత కర శ్శరః 

బిభేద హృదయం తస్య రావణస్య దురాత్మనః 111410 

ఆ దివ్యబాణము రావణుని [బాణములను వారించి, భూతలమునపడి మరలివచ్చి 

రాముని తూణీరమున యభాస్థానములో చేరినది: రావణుని శరీరము రథముైనుండి 

పహాతశేష్ములెన రాక్షసులు లంకలోనికి పరుగెత్తినారు. వానరులు ఆనందసాగర 

మున మునిగి సింహానాదములు చేసినారు. అంతరికమున బేవదుందుభులు | మోగినవి, 

పుష్పవృష్టి కురిసినది. చేవత లందరును (శ్రీ రాముని [పళంసించినారు. చేవతలచాధ తీరి 

పోయినది, ఆకాశము నిర్మల మయినది. 

లమ్మణుడు, సుగ్రీవుడు, విభీషణుడు, వానుమంతుడు మున్నగు వానరవీరులును 

'ఆనందభరితులైై. [శ్రీరాముని పూజించినారు. (శ్రీరాముడు తన (పతిజ్ఞను నెరవేర్చి 

'సుగీవాధీ మి|తులు పరివేష్టింప, దేవసమూహములతో సరివేష్టితు డైన చేవేందుని 
౬ 6 ae 

చందమున (పకాశించినాడు. 

సతు నిహతరిప్పుః స్థిర ప్రతిజ్ఞః 

స్వజన బలాభివృతో రణే రరాజ 

రఘుకుల నృపనందనో మహోొజా 
శ్రీదశగణై రభిసంవృతో యధేంద్రః 111.94 

[రావణుని శిరస్సు నూటబఒక పర్యాయములు తెగిపోయి నూటఒక పర్యాయములు 

మొలిచినది. తుదకు, (బిహ్మో(న్ర్రము రావణుని వాదయమును భేదించి రావణుని అంత 

మొందించినది. ఈ సందర్భమున ఒకమాట. 

ఈ సన్నివేశము ఒక పరమసత్యమును బోధించుచున్నది. మనము ఒక వేదాంత 

ఉపన్యానమును వినినప్పుడు ఉపన్యాసము తల శెక్కు చున్నది. విన్నంత సేపు ఆ ధోరణిలోనే 

.ఉందుము. బయటికి వచ్చిన వెంటనే దానిని మబిచిపోయి మన మామూలు ధోరణిలో పడుట 

కలదు. ఉపన్యాస మందిరమున ఛేదింపబడిన మన మామూలు ఆల్ నో చనలు మనము బయటికి 

'వచ్చినొ వెంటనే మరల పుట్టుకొనివచ్చును. మనను శేవల బుద్ధిచే గ్రహించిన వేదాంత 

జ్ఞానము ఇమే ఉండును. నిజముగా పనిచేయగల వేదాంతజ్ఞానము వాదయమున (వ వేశించి 

మనయందు పరివర్రనము కలుగ జేయును. అట్టి జ్ఞానము |బవ్మో(స్త్రమువంటిది. హృదయ 

మున జొరబడి ఫనికేయగలదు. అంతటితో (పొత వాసనలు నిశ్శషముగా నమసిపోగలవు. 

రావణుని (పొణములను |బవహ్మోన్ర్రము కొనిపోయినట్లు మన మలినవాసనలను |బహ్మాజ్ఞాన ము 

శవిరంప జేయును. |బహ్మాజ్ఞానమును తలకుమా|త్రము ఎక్కించుకొనుటవలన లాభము ఉండదు. 

ఫాదయముచే (గహింపవలయును. | 
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విభీషణుడు 

రావణుడు మరణించి యుద్దభూమిలో పడియుండుట చూచి విధీషణుడు విల 

పించుచున్నాడు. 

బిఖీవషణుడు : అన్నా ! లోకో త్తరుడవై న వీరుడవు. హంసతూలికాతల్పమున పవ్వళింప 

దగిన నీకు ఎట్టిదీనావస్థ వచ్చినది ! ఇటుల జరుగు నని నే నాగాడే చెప్పితిని. 

కామమోహామున చిక్కుపడి నీవు నామాట పెడచెవిని బెట్టితివి, 

ఆవో!  నీతివిశారదుడు, ధర్మవిగహా మనదగినవాడు, పర్యాక్రమవంతుడు, 

[(ప్రశంసనీయుడును మరణించెనుగదా ! 

గత స్పేతు స్పునీతానాం గతో ధర్మస్య విగ్రహః 
గత స్పత్త స్య సంక్షేపః ప్రస్తావానాం గతిర్లతా 112.6 

[మరణించిన వానినిగూర్చి విలపించునప్పుడు అతని సుగుణములనే స్మరించుట యోగ్యు ల 

లక్షణము. | 

ఛై ర్య మే చిగురుగాను, సవానమే పుష్పముగాను, తపస్సే బలముగాను, శౌర్య మే 

వేరుగాను కలిగిన రాతసరాజవృత్నము “రాముడు అను సెనుగాలిచే యుద్దములో 

విరువబడినది. 

ధృతిప్రవాళః |ప్రసహా(గ్యపుస్ప 

స్తపోబల శౌర్య నిబద్ధ మూల; 

రణే మహాన్ రాక్షసరాజ వృక్ష 
సృమ్మర్షితో రాఘవ మారుతేన. 112.10 

రావణుని గొప్పతనము తలచుకొని తలచుకొని విభీషణుడు పరిపరివిధములుగా 

ఇవాల సేపు విలపించినాడు. 

రాముడు : విథీషణా ! రావణుడు గొప్ప పరా|క్రమశాలియె, యుద్దమాడి, రణరంగమున 

వీరమరణమును పొందినవాడు. ఇట్టి శూరులను గురించి దుఃఖపడరాదు. నీవీ. 

దుఃఖమును విడిచి, అనంతరము జరుగవలసిన పనులనుగూర్చి ఆలోచింపుము. . 

ఏిభీషణుడు : రామ్మపభూ ! రావణుడు దొడ్డవాడు. గొప్ప[ బదుకు (బదికినవాడు. తప. 

స్పంపన్నుడు, వేదపండితుడు. ఆహితాగ్ని. కర్మఠుడు. నీవు అనుగగహింతువేని, 

నీకు సమ్మత మగునేని రావణునికి |పేతసంస్కారము చేయగోరుచున్నాను. 

ఏషోహితాగ్నిశ్చ మహా తపాళ్చ. 
వేదాంతగః కర్మసు చా(గ్యశూరః 
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ఏతస్య యశ్రేతగతస్య కృత్యం 
తత్కర్తు మిచ్చామి తవ ప్రసాదాత్. 112.24 

లౌయుడు : విభీషణా! రావణునికి సంస్కారము యథాశానన్త్రముగా చేయును. రావణుని 

మరణముతో మా వైరము తీరినది. ఇకమీద రావణుడు నీకెట్టో నాకును అ'క్లే. 

[శ|తువు మరణించినపిమ్మ టకూడ విరోధమును సాధిం చునట్టి వాడు కాడు (శీరాముడు] 

మరణాంతాని వె రాణి నిర్వృ త్తం నః (పయోజనమ్ 

క్రియతామస్య సంస్కారో మమాస్యేష యథా తవ. 112.26 

అంతఃపుర స్ర్రీల విలాపము 

రావణుడు హాతుడైన వార్త విని రావణుని అంతఃపుర స్త్రీ) లందరు యుద్ద 

భూమికి వచ్చి, అచ్చట పడియుండిన తమ భర్తను చూచి పరిపరివిధములుగా దుఃఖించి 
నారు. కొందరు రావణుని కవుగిలించుకొన్నారు. కొందరు పాదములు పట్టుకొని 

విలపించినారు. కొందరు మూర్చిల్లి నారు, కొందరు రావణుని శిరస్సును ఒడియం దుంచు 

కొని యేడ్చినారు. రావణుని గొప్పతనమును స్మరించుచు ఆ|క్రందించినారు. విఖీషణుని 

హిత వాక్యములను పినియుండినచో మా కీ దుర్గతి తప్పియుండునుగదా అని దుఃఖించి 

నారు. 'దై_వగతిని తప్పింప నెవ్వనికేని సాధ్య మగునా' అని రోదించినారు. 

మండోదరి విలాపము 

మండోదరి రావణునికి పియురాళై న పట్టమహిషి. ఇంద్రజిత్తు తల్లి. మయుని 

పుతిక. ఎన్నిక గన్న పతివ్రత. వాతుడై న పతిని జూచి పరిదేపించినది. 

మండోదరి : నాథా! ఇందుడు సైతము నిన్ను జూచి భయపడువాడుగదా ! ఒక్క 

మనుష్యమా తుడు ని న్నెట్లు వధింపగలి7నో ఆశ్చర్యకరముగా నున్నది. కాదు, 

రాముడు మనుష్యమా[తుడు కాడని తోచుచున్నది. జనస్థానమునందు రావస 

సంవోరము చేసిననా డే తెలిసినది రాముడు మనువ్యమాతుడు కాడని, దేవత 

లకునూ దొరరాని లఅంకలోనికి వానుమంతుడు వచ్చినప్పుడే దిగులుపడితిమిగ దా! 

వానరులు సముదమునకు సేతువు నిర్మించి రనగా అది మనుష్యమా(తుడు 

సాధింపగల కార్యమా! అప్పుడే |గహించితిని రాముడు మానవాతీతు డని. నిన్ను 

వధించుటకు యముడే లోమరూపముతో వచ్చియుండును; లేక ఇందదుజే ఇట్లు 

వచ్చెను కాబోలు! అయ్యో! నా వెెరిగాని, యముడును ఇందదుడును యుద్ధ 

మున నీ యెదుట నిలువగలరా ! ఈ రాముడు వఏిమ్ణు దేవుడే అయియుండును. 

ఆదిమ ధ్యాంతరహితుడై న శంఖచ్మకగదాధరుడే ఈ రాముడు. 
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వ్య క్తమేష మహాయోగీ పరమాత్మా సనాతనః 

అనాదిమధ్యనిధనో మహతః పరమో మహోకా. 114.14 

తమసః పరమో ధాతా శంఖచ[క్రగదాధరః 

శ్రీవత్సవడి నిత్య (శ్రీ) రజయ్య శాశ్యతో (ధువః, 114.15 

నిన్ను విధ్వంస మొనర్చుటకే విష్ణుచేవుడు రామరూపముతో అవతరించినాడు. 

నీవు పూర్వము ఇంద్రియములను జయించి ముల్లోకములను జయింపగలిగితివి. 

పూర్వ వై రమును స్మరించి ఆ ఇం|దియములు ఇప్పుడు నిన్ను జయించి పగ సాధించినవి. 

నీవు ఇందియలోలుడ వె |పాణము.ప3ైకి తెచ్చుకొంటివి ! 

ఇం[దియాణి పురా జిత్వా జితం త్రిభువనం త్వయా 

స్మరద్భిరిన తదై్వర మింద్రిమైరెవ నిర్దిత 8, 114.18 

రామునితో విరోధము వల దని ఎంతదూరమో చెప్పితినిగదా! నా మాట 

విన్నావా ! నిష్కారణముగా సీతను కోరి నీకును, మాకును ఇట్టి అనర్థము తెచ్చి పెట్టి 

తివి! అరుంధతి, రోహిణి, మున్నగుచారికంచు గొప్ప వరి ప్రత యన సీతను చెరపట్టుట 

ఎంత తప్పు! 

అరుంధత్యా విశిష్టాం తాం రోహిణ్యాళ్చాపి దుర్మతే 

సీతాం ధర్గయతా మాన్యాం త్వయా హ్యసదృ్భశం కృతమ్. 114.21 

అగల్యా, ఇ జా డ్ అనల, ఒడ పతిప్రతమైన నీత యొక్క తపపభావాగ్నిలో . నీవు దగ్జుడ వైతి వనుటకు 

సంచేవాములేదు. 

పతివ్రతాయా స్ట సపసొ నూనం దగ్గోసి మే (ప్రథో 114.24 

నీవు సీతా దేవిని స్పృశించిన కణముననే మండిపోవలసినవాడవు. కాని దేవతలకు 

సైతము భీతిగొల్పు నీ తపస్సు నిన్ను ఆ క్షణమున కాపాడినది. 

(పత్మిపాణియు వాని వాని కర్మఫలములు, అనుభవింపక తప్పదు. పుణ్యముచెసి 

కొన్న వాడు మంచి ఫలము ననుభవింపగలడు. పాపము చేసినవానికి పాపఫలము 

తప్పక సంప్రాప్త మగును. పుణ్యము చేసికొన్న. విభీషణుడు సుఖపడినాడు, నీవు 

పాపము చేసితివి -కానున ఇట్టి దురవస్థ నీకు సంభవించినది. 

శుభకృ్ళ చ్చుభ మాప్నోతి పాపకృ త్సాప మళ్ను శే 

ఏభీషణ స్సుఖం (ప్రా ప్ప స్వం పొాప్షః పాపమీద్భశమ్. 114.26 
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నీవు మోహములోపడి, తెలిసికొన లేకపోయితివి కాని కులమునగాని, రూపమున 

గాని సీత నాకన్న అధికురాలా ! నాతో సమానురాలునుకాదు. 

[పతిిపాణియు మరణించుటకు ఏదో ఒక కారణము ఉండవలయును. సీతను 

కొనివచ్చుట నీ మరణమునకు నెవమేగాని మరియొకటికాదు. 

| “నిందలేక బొందిపోదు' అను సామెత వాడుకలో నున్నది] 

సర్వథా సర్వభూతానాం నాస్తి మృత్యురలక్షణః ళం 
ae 

తవ తావదయం మృత్యు రైె్మధిలీకృత లక్షణః. 114.29 

సీతను కొనివచ్చుట మృత్యువును తెచ్చుకొన్న ట్టయినది. సీతారాములు సుఖ 
ముగా నుందురు. నాకు మాత్ర మీ దుర్గతి పట్టినది. 

ఛీ! సంపద లెంత చంచలములు ! నాకు వై ధవ్యము కలుగు నని ఎన్నడును 

తలపలేదుగదా ! 

దానవభర్శ కుమార్తెను, రాక్షసేశ్వరుని భార్యను, ఇంద్రుని జయించిన వాని 

తల్లిని అని ఎంతో గర్వించియుంటిని. నా గర్వ మంతయు అణగిపోయినది. 

నాథా! నీ శరీర మంతయు చాణమయమె యున్నందున నిన్ను మనసార కవుగి 

లించుకొనుటకుకూడ వీలుకాకున్నది. 

నిన్ను వధింప నొక నికి సాధ్య మగునా! నీవు మరణించితి వని కలగనుచున్నాను 

కాబోలు! 

అయ్యో ! ఇది కలకాదు. అంతయు నిజమే! నీవంటి భర్తను పోగొట్టుకొని 

నే నింకను (బతికియున్నా ననగా నేనొక శిల నన్నమాట, 

ఇం|దజిత్తు మరణించినప్పుడే [కుంగి కూలి పోయితిని. నీవును మరణించినపిదప 

నా [ప్రాణము నిలుచునా ! నీవు పోవుచోటికి నన్నును వెంట గొనిపొమ్ము. 

నాథా |! నీ భార్య లందరు మేలిముసుగులు విడనాడి అంతఃపురము వెల్వడి 

వచ్చియున్నారు చూడుము. వారిపై కోపింపకున్నా వేల! 

నీ విదివరకు పత్మివతలైన కుల్వస్త్రీలను చెరవట్టి హారి భర్తలను వధించి, వారిని 

విధవలను చేసితివి. ఆ కుల్యస్త్రీలు దుఃఖించి నిన్ను శపించినందున నీవు ళతువుచే 

నిహాతుడ వై తివి. 

యా_స్వ్వయా విధవా రాజకా కృతా నైకాః కులస్ర్రియః 

పతివ్రతా ధర్మపరా గురుశుశూషణే రతాః, 114.65 
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తాభి ళ్ళోకాభితపాభి శృ స్తః పరవశం గతః. 114.66 

పతి! వతల కన్నీరు ఎన్నటికిని వ్యర్థము కాదు. పతి(వతల కన్నులనుండి అథుబిందు 

వులు నేల రాలుట అకారణము కాదను లోకో క్షి నీపట్ల సత్య మయినది. 

(పవాద స్సత ఏవాయం త్వాం (ప్రతి ప్రాయళో నృప 

పతి|వతానాం నాకస్మా తృతం త్య[శ్రూణి భూతలే, 114.67 

నాథా! నీ పరాక్రమముచే లోకముల నా|కమించుకొన్న వాడవు. చోరునివలె 

ఒక అబలను అపహారించి పిరికివానీ చందమున (పవ ర్రించితివి. నీవు నారీ చెెర్యము 

చేసిననాడే నీ శౌర్యము ఉడిగినది. నీవు భయసడుట యే నీ వినాశమును సూచించినది. 

కాతర్యం చన తే యుద్ధే కదాచి త్సంస్మరామ్యహమ్ | 
తత్తు భాగ్యవిపర్యాసా న్నూనం శ్రే పక్కల క్షణము, 114.70 

నీ పుణ్యపాపములను వెంటబెట్టుకొని నీదారిబట్టి నీవు వెళ్ళితివి. 'నేనుమా[తము 

నీ వియోగమువలన కలిగిన దుఃఖమును భరింపజాలకున్నాను. 

విభీషణుడు, మారీచుడు, కుంభకర్ణుడు, మా తండి, వీరందరును చెప్పిన హిత 
వాక్యములను [తోసిపుచ్చినందుకు ఈ ఫలిత మేర్చడినది. 

ఇట్లు విలపించి విలపించి మండోదరి మూర్చిల్లి రావణుని శరీరము వై పడిపోయి 

నది. రావణుని ఇతర భార్యలు మండోదరికి ఉపచారములు చేసి ఊరడించినారు. 

విఫిషణుడు రాపణునికి సంస్కారము చేయుట 

రాముడు : విఖివంణా |! (స్రీ జనములను నగరములోనికి పంపించి, రావణునికి జరుగవలసిన 

ఉత్తర|కియలు జరిపింపుము, 

ఎలీవణుడు : (మెలకువతో) రామ ప్రభూ | రావఃఖుని వంటి వపావాత్మునికి నేను సంసా 

రము చేయుట తగియుండునా ! రావణుడు నాకు సోదరుని రూపములో నున్న 

శత్రువు. అన్నకు సంస్కారము చేయని దుర్శ్మార్గుడ నని లోకులు నన్ను మొదట 
మొదట నిందించినను, అటువెనుక రావణుని దుర్గుణములను మనస్సునకు తెచ్చు 

కొని నేను చేసినపని మంచికే అని సమాధానపడగలరు. 

నృశంస ఇతి మాం కామం వక్ష్యంతి మనుజా భువి 

శ్రుత్వా తస్యగుణా౯ా సర్వే ఐక్యుంతి సుకృతం పునః. 114.96 

యుడు : (విఫిషణుని మాటలక్తు సంతోషించి) రాకసేశ్వరా ! నీ సహాయమువలన నాకు 

_ జయము కలిగినది. నేను నీకు హితకరమైన మాట చెప్పెదను, వినుము. 

గొ 
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రావణుడు అధర్మ మార్గములో. నుండినమాట నిజమే కాని రావణుడు గొప్ప 

ఏరు డన్నమాట మనము మరవకూడదు. శ తువు మరణించినపిదప విరోధము 
సాధింపరాదు. రావణుడు సంస్కారమునకు అర్హుడు. కావున నీ వతనికి యథా 
శాస్రుముగా ఉ త్తర్మకియలు జరిపింపుము. దీనివలన నీకు కీర్తి లభింపగలదు. 

త్వత్సకాళాద్దశ్యగీవ స్పంస్కారం విధిపూర్వకమ్ 

(ప్రొప్పమర్హతి ధర్మజ్ఞ త్వం యశోభాగ్భవిష్యసి, 114.102 

శ్రీరాముని అనుమతితో విఖీషణుడు రావణునికి సంస్కారము చేయ సమ్మకట్టి 
నాడు. బుత్విజులు మంచిగంధపు చెక్కలతో చితి పేర్చి దానిని కెల్ల వెం్యడుకలు గల 
జింక చర్మముతొ కప్పినారు. (శేతాగ్నులు స్థాపించినారు. వెరుగు, నెయ్యి, కలిపి 
హోేమపా[తములలో పెట్టినారు. రావణుని కశేబరమును అలంకరించి చిత్తివె నుంచి 
విభీషణుడు మం[తయు క్తముగా అగ్నిసంస్కారము చేసినాడు. విభీషణుడు స్నానము 
చః తడిగుడ్డలతో రావణునికి ఉదక దానము చేని సాష్టాంగనమస్కారము చేసి శాస్రో) 

కృముగా సంస్కారము పూర్తి కావించినాడు. 

(స్త్రీల నందరను ఆశ్వాసించి సట్టణములోనికి పంపినాడు. తాను వచ్చి సవినయ 
ముగా (శ్రీరాముని [పక్కన నిలువబడినాడు. 

(ప్రవిష్టాసు చ సర్వాసు రాక్షసీమ విఫీషణః 

రామపార్శ్వ ముపాగమ్య త దాతిష్ట ద్వినీత వత్. 114.115 

విభీషణుని పట్టాభిషేకము 
(శ్రీరాముడు శత్రువును వధించి, వృ(తానురుని వధించిన ఇందునివలె పరమ 

సంతోషమును పొందినాడు. లవ్మణుడు, ను! గీవుడు, వానర సేనలు, అందరును ఆనంద 

సాగరతరంగములలో ఊగాడుచుండినారు. 

యుద్దమును చూడవచ్చిన చెవతలు, గంధర్వులు, దానవులు రావణవధమును 

తిలకించి [శ్రీరాముని పరాకమమును, హనుమదాది వానరపీరుల సాహసకార్యములను, 

సుగ్రీవుని మం|తాంగమును, లత్మణుని అనురాగ పరా[కమములను | పళంసించుకొనుచు 
వారివారి నెలవులకు అరిగినారు. 

శీ రాముడు మాతలికి వీడుకో లి-ి రథమును ఇం[దునికి పంపించినాడు. WU ' 

థీ రాముడు సు గీవుని కవుగిలించుకొన్నా డు. (UU న్ a 

అందరు శిబిరమునకు. చేరినారు. 
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రాముడు : లక్షణా! - విభీషణుడు నా యెడ శ్నే వామును చూపి ఉపకారము చేసినవాడు. 

నాయందు భక్షిగలవాడు. ఇతనికి అంకారాజ్యపట్టాభి షేకము చేయింపుము.. 

ఇదియే నా ముఖ్యమైన కోరిక. 

విభీషణమిమం సౌమ్య లంకాయా మభిషేచయ 

అనుర క్షం చ భక్తం చ మమ వై వోపకారిణమ్, 115.9 

ఏష మే పరమః కామో యదీమం రావణానుజమ్ 

లంకౌయాం సౌమ్య సశ్యేయ మభిషి కం విభీషణమ్. 115-10 

[ముందు తన భక్తుని అభిపేకము జరిపింపవలయును, పీతా దేవిని తరువాత చూడ 

వచ్చును ! భక్తుల కోరికలు తీర్చుటయే (శ్రీరాముని మొదటి పని] 

లవ్మణుడు బంగారుకలళములను_ తెప్పించి, మనో వేగముతో |పయాణము 

చేయగలిగిన వానరవీరుల చేతి కిచ్చి సము[దముల జలములు తెప్పించినాడు. లత్మణుడు 

సింహాసనమున విభీషణుని కూర్చుండ బెట్టి ఒక జలపూర్ణకలశమును గైకొని దానితో 

విఫీషణునికి అభిషేకము చేసినాడు. 

తకస్త్వేకం ఘటం గృహ్య నంస్థావ్య పరమాసనే 

ఘశేన తేన సౌమిత్రి రభ్యషించ ద్విఖీిషణమ్. 116.14. 

కుర్గాత్ముడైన విభీషణునికి మం|త్రయు క్షముగా పట్టాభిషేకము జరిగినది. 

విభీషణుని మంతులు, విభీషణుని భక్తులై న రాతసులును సంతోషించినారు.. 

విభీషణుడు |శీరామద_త్తమైన రాజ్యమును పొంది రాతసులను ఊరడంచి, శ్రీరాముని 

చెంతకు వచ్చినాడు, 

సారులు అకుతలు, కుడుములు, పేలాలు, పూనులు మొదలె న మంగళ |దవ్యము 

లను శెచ్చి విఖీషణునికి సమర్పించినారు. ఆ (ద్రవ్యముల నన్నింటిని విభీషణుడు రామ 

లత్మణులకు సమర్పించినాడు. విఖీషణుని। పితి.క_ (శ్రీరాముడు వానిని (పతిగహించినాడు. 

[తనకు పని లేకపోయినను, భక్తునికి ఆయాసము కలిగించుటకు ఇష్టపడక (శ్రీరాముడు 

వానిని (పతిగహించినాడు. (శ్రీరాముడు ఇచ్చువా జేగాని పుచ్చుకొనువాడు కాడు. అయినను, 

భక్తునికోసమై | క్రీరానముడు ఏ పనియెన చేయువాడు ! | 

కృత కార్యం సమృదార్లం దృష్యా రామో విభీషణమ్ 
ధిథి ట 

ప్రతిజగ్రాహ తత్సర్వం తస్యైవ పియకామ్యయా: 115.20 

[విభీషణుడు నిజముగా రాకు సేం|దు డై నాడు. (శ్రీరాముడు తన మాట నిలబెట్టు 

కొన్నాడు, తన పట్టాభిషేక మును వదలుకొని సుగీవుని పట్టాభిషేకము, అంగదుని యావరాజ్య 

పట్టాభిషేకము, విభీషణుని పట్టాభి సేకము జరిపించినాడు. అందుకే రాముడు రాము డై నాడు! | 



(శ్రీరాముడు సీతాదేవియొద్దకు హనుమంతుని పంపుట 671 

శ్రీరాముడు సీతాదేవియొద్దకు హనుమంతుని పంపుట 

రాముడు : (చెంతనున్న హనుమంతునితో) హనుమంతుడా ! మహోరాశై న విభీషణుని 

అనుమతి [గైకొని లంకలోనికి వెళ్ళి నేను, లత్మణుడు, ను|గీవుడు, మున్నగు 

వారము కుశలులమైె యుండుటయును, రావణుడు హతుడై నా డనియును, 

సీతతో చెప్పి ఆమె నందేశమును గొనిరమ్ము. 

(పియ మేత దుదాహృత్య మైథిల్యా స్వం హరీశ్వర 

(వతిగృహ్య చ సందేశ ముపావ రితు మర సి, 115.25 
యాని బో 

"మాట కటువుగా నున్నది. సీశాచేవిని పిలుచుకొని రమ్మని చెప్పలేదు. ఆమె సం దేశము 

కావలయునట! పావము! ఆమె పంపుటకు నందేశ మేమి యుండును [|] 

రాతనుల పూజ లందుకొనుచు హనుమంతుడు వెళ్ళి అశేోకవనమం దుండిన 

సీతాదేవిని చూచినాడు. సీతాదేవి ఎట్టి సంస్కారమును లక చెట్టుకింద కూర్చుండి 

దుఃఖనిమగ్న్యయై యుండినది. రాజస స్త్రీలు ఆమెను పరివేష్టించియున్నారు. 

ఇట్టి స్థితిలో నున్న సీతాదేవియొద్దకు వెళ్ళి హనుమంతుడు నమస్కరించి 

అభివందనము చేసినాడు [తనపేరు చెప్పుకొన్నాడు]. సీతాబెవి హనుమంతుని చూచి 

కొంత సేపు ఏమియు పలుకక యుండినది. ఆ తరువాత స్మృతి తెచ్చుకొని సంతోవపడినది. 

సీతాదేవి (పసన్నమయైయుండుట చూచి హనుమంతుడు అనుచున్నాడు. 

వొాయమంతుడు * తల 4 రాముడు కుశ లియె యున్నాడు. లవ్మణుడు, ను|గీవుడు, 
C౧ ae చుం 

విభీషణుడు, వానర సేనలు, అందరును చేమముగా నున్నారు. విఖీమణుని 

తోడ్చాటువలనను, లవ్మయణుని నీతిబలమునను (శ్రీరాముడు యుద్దమున రావణుని 

వధించినాడు, 

(శ్రీరానుడు నీ శేమమును అడిగి ని కీ వార్తను చెప్పి వంపినాడు, “దేవీ ! 

నీకొక |పియవ్నార్త నందించుచున్నాను. నీకు సంతోషము కలిగింతును. నా భాగ్యవళ 

మున నీవు [బదికియున్నావు. యుద్దమునందు మనకు విజయము లభించినది. ని విక 

దలిఃఖమును విడిచి స్వస్థ వై యుండుము. శ|తువై న రావణుడు హతు డె నాడు. లంకా 

నగరము మన వళ మయినది. నిన్ను శతువువళమునుండి విడిపించుట క్రై [పతిజ్ఞ పూని, 

దృఢ సంకల్పముతో, నిద్ర మాని, సముద్రమునకు సెతువు నిర్మించి, లంకకు వచ్చి, 

రావణుని వధించి, నా |పతిజ్ఞను నెరవేర్చుకొన్నాను. రావణుని ఇంటిలో నుంటి నని 

నీ విక భయపడవలసిన పనిలేదు. ఈ .లంకారాజ్యమును విభీషణుని కిచ్చితిని. నీ విప్పుడు 
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మన ఇంట నున్నశ్తు సుఖముగా నుండుము. నిన్ను సందర్భించుటకు విభీషణుడు 

ఇప్పుడే రాగలడు.” 

[అయోధ్యలో సీతారాముల ఆవరణములోకూడ ఒక అళోకవనము ఉన్నది కావున 

మన ఇంటనున్నట్టు సుఖముగా నుండుమనుట చక్కగా నున్నగి. 

యచ్చ మద్భవనం, శ్రేష్టం సాశోకవనికం మహత్ 

ముక్తా వై డూర్యసంకీర్ణం సుగ్రీవాయ నివేదయ 181.45 7 

హానుమంతుని మాటలు విని, సీతాదేవి యేమియు బదులు పలుకక ఊరకుండినది. 

వానుముంతుడు : త్రల్రీ! నీవు నాతో పలుకక ఏదో ఆలోచించుచున్నా నేమి ? 

కిన్ను చింతయే దేవి కిం ను మాం నాభిభాష సే. 116.16 

నీత : (సంతోషముతో గద్గదన్వరముతో) వానుమంతుడా ! నా భ_ర్తనుగూర్చిన విజయ 

వార్త విని సంతోషపరవళ నె నందున కణకాలము నోట మాటరాలేదు. 

ఇట్టి శుభవార్తను కొనివచ్చిన నీకు తగినట్లు ఏమిచేయగలనా అని ఆలోచించు 

చున్నాను. నీవు చెప్పిన [పియా రకు సువచ్చునట్లు నీ కీయదగిన వస్తువు నాకు 

ముల్లోకములలోను కానరాలేదు. వెండీగాని, సువర్లముగాని, రత్నములుగాని, :| త్రిలోక 
రాజ్యాధిపత్యముగాని నీవు కొనివచ్చిన పియవార్తకు సరిరావు. 

పియమేత దుపశ్రుత్య భర్తుర్విజయ సం|శ్రితమ్ _ 

వ్రహర్షపశ మాపన్నా నిర్వాక్యాస్మి క్షకాంత రమ్. 116.17 

న హి పశ్యామి సదృశం చింతయంతీ ప్రవంగమ 

మ(త్రియాథ్యానక స్యేహ తవ (ప్రత్యభినందనమ్. 116.18 

హిరణ్యం వా సువర్ణం వా రత్నాని వివిధాని చ 

రాజ్యం వా త్రిషు లోకేషు నై తదర్గతి భాషితుమ్. 116.21 

వానుముంతుడు : (అంజలిఘటించి) తల్లీ ! నీవు (పసన్న వై పలికిన పలుకులే చాలును. 

నీ మాటలు రత్న రాసులకనృను, చేవరాజ్యముకన్నను అధిక మైనవి. శ[త్రువును 
అగ రౌ రబా An ఫీ ఖు ఇ ల 
వధించి, విజయదీప్పులతో వెలుగుచున్న (శ్రీరామచం దుని దర్శన భాగ్యము 

నాకు లభించినది. ఆ దర్శనముచే నాకు సమ_స్తసంపదలును, దేవరాజ్యమును, 

సర్వము ' చెకూరినవి. అదియే నాకు పరమార్థము. 

తవైతద్వచనం సౌమ్య సారప త్స్నిద్ధమేపి చ 
రత్నాఘా ద్వివిధాచ్చాపి దేవరాజ్యా ద్విశిష్యశే. 116.28 



(శ్రీరాముడు సీతాదే వియొద్దకు హనుమంతుని పంపుట 678 

అర్గతశ్చ మయా ప్రాప్తా దేవరాజ్యాదయో గుణాః 
హతశ(త్రుం విజయినం రామం పశ్యామి సుస్టితమ్. 116.24 

నీత: వానుమా ! ఇంత లకణసంపన్న ముగా, ఇంతమధురముగా మాటలాడుటకు నీవే 

సమర్గుడవు. నీవంటి కొడుకును గన్న నీ తల్లిదం[డులు ధన్యులు. బలము, ఉత్సా 

హాము, పాండిత్యము, ధైర్యము, పరా[కమము, వినయము' మున్నగు సద్గుణ 

ములు ని న్నా|శయించి ఎంతయు |పకాళించుచున్న వి. ఇందులో సందేహము లేదు. 

| నిన్ను పొగడుటకు చెప్పిన మాటలుకావు ఇవన్నియు నిజముగానే నీయం దున్నవి] 

బలం శౌర్యం (శుతం సత్త్వం విక్రమో దాక్ష్యము త్తమమ్ 

తేజః తమా ధృతి ద్దెర్యం వినీత త్యం న సంశయః, 116.29 

ఏతే చాన్యే చబపహావో గుణా స్వృయ్యేవ శోభనా, 116.29 

| ఈ మాటలు విని హొూనుముుతు డంత నంతోపీంచెనో [| 

వొసుమంతుడు : (అంజలి చేసి ఆనందపరవళుడై నీతా దేవియదుట నిలబడి) తల్తీ ! నా కొక 

చిన్న కోరిక యున్నది. నీను దుఃఖముతో బాధవడుచుండగా నిన్ను హింసించిన 

రాకున్న స్త్రీలను వధింసగోరుచున్నాను. వారిని నా ఇష్టానుసారము మర్దించి కసి 

తీర్చుకొనవలె నని మిక్కిలి ఆశవడుచున్నాను. నీ అనుజ్ఞ కై వేచియున్నాను. 
భూ రాలా 

ఈ వరమును మా[తము (పనాదింపుము. 

నీత: నాయనా! ఆంజనేయా! ఈ రాతస్నస్త్రీలు రావణుని ఆశ్రయించి |బతుకుచుండిన 

పనిక శైలు. రావణుని ఆజ్ఞ ననుసరించి నన్ను జాధించినారు. అంతే. దానీ 

జనము_పె కోపింపదగునా |! 

రాజసం శయ విశ్యానాం కుర్భం తీనాం పరాజ్ఞయా 

విచేయానాం చ దాసీనాం క; కు ప్యె ద్వానరో త్తమ, 116.98 

ఇంతకును, నా |[గహచారము వలన నాకు కష్టము కఠిగిన దేగాని ఇందులో వారి 

త ప్పేమున్నది ? రావణుడు మరణించినాడు. ఇకమీద చారు న న్నేమియు బాధ 

విటరుగదా |! 
ఈం 

మరియొకమూాట వినుము. (పాజ్జుడె నవాడు అవకారికి సెతము (పత్యపకారము 
వట. రా 

చేయడు. ఈ మాటనే బుజగీరలో, భల్లూక ము వ్యా ఘముతో చెప్పినది. ఆ గీతమును 

వినుము, 

న పరః పావమాదళతే పరేషాం పాపకర్మణామ్ 

సమయో రక్షితవ్యస్తు సంత శ్చారిత్ర భూషణాః. 116.43 
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హనుమా! ఈ రాతస స్రీలు చేసినది పాపమే అయినను వారిని దండించుట 

నాకు సమ్మతము కాదు, లోకములో తప్పు చేయనిచా డొక డుండునా ! అందరియెొడలను 

మనము దయతో వ ర్హింపవలయును. 

పాపానాం వొ శుభానాం వౌ వఢార్హాణాం ప్రవంగమ 

కార్యం కరుణ మార్యేణ న కళ్చి న్నాపరాధ్యతి. 116.44 

వాశుతుంతుడు : తల్లీ! నీవు శ్రీరామునికి తగిన ధర్మపత్నివి. [శ్రీరామునికి |పతిసంచేళ 

మును చెప్పి పంపుము. 

నీత: హనుమా! నేను నా భర్తను చూడగోరుచున్నాను. 

[అంతకన్న సంబెళ మేమున్నది | 

వొనుమంతుడు : త్రల్రీ ! శత్రువును వధించి లవ్మణుని, మితులను కూడి విజయ పభలలో 
వెలుగుచున్న [శ్రీరాముని పూర్ణచం[దముఖమును ' నీవు శీఘముగా సందర్శింప 

గలవు. 

పూర్రచంద్రాననం రామం (ద్రత్యస్యార్యే సలక్మణమ్ 
షా 

సిరమిత్రం హతామిత్రం శచీప |త్రిడ శేశ్వరమ్. 116.50 
థి 

హానుమంతుడు వాయు వేగముతో (శీరామునిచెంతకు చేరినాడు. 

బుకగీత 

| బుతగీతను గురించిన కథ వినదగినది. 

ఒక వేటకాడు ఒక పెద్దపులి తరుముగా ఒక చెట్టుస్తై శెక్కినాడు. ఆ బెట్టుమీద ఓక 
ఎలుగుబం టున్నది. చెట్టుచెంతకు పెద్దపులి వచ్చి ఎలుగుబంటును పిలిచి “వీడుగో! ఈ వేట కాడు 

మన కందరికిని శ|తువు. వీనిని (క్రిందికి |తోనివేయుము” అన్నది. ఎలుగుబంటు “వీడు మన 
శ|తువే కానిమ్ము. అయినను నే నుండు చెట్టు నాశయించినాడు గనుక నేను వీనిని తోయ 
.జాలను” అన్నది. పులి పోలేదు. చెట్టు కిందనే కనిపెట్టుకొని యుండినది. 

కొంత సేపటికి ఎలుగుబంటుకు నిదపట్టినది. పులి వేటకానిని పిలిచి “ఆ యెలుగు 

బంటును నీవు క్రిందికి | తోయుము. నేను నిన్ను విడిచి వెళ్లెైదను” అన్నది. వేటకాడు ఈ మాటకు 

హర్షిలచి ఎలుగుబంటును కిందికి బడ తోసినాడు. కాని ఎలుగుబంటు |క్రిందపడ లేదు. వేటకాడు 

(తోయుటలో మేల్యా.ంచి తన అలవాటుచొప్పున మరియొక కొమ్మను పట్టుకొని చెట్టుమీదనే 
ఉండిపోయినది. అంతట, “పెద్దపులి ఎలుగుబంటుతో “చూచితివా | ఈ వేటకాడు పరమపాపి, 

నిన్ను [కిందికి పడవోయుట కే పూనుకొన్నాడు. ఇప్పుడె నను వీనిని క్రిందికి త్రోసి వేయుము” 
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అన్నది. ఈ మాటకు ఎలుగుబంటు పెద్దపులితో “ఇత డెంత అపకారము చేసినను నేను 

మాతము [తోయను. నా ఈచెట్టు నా[శయించినాడు గనుక నేను వీనిని రించి తీరవలసిన దే' 

అని పలికి, సీతాదేవి వానుమంతునికి చెప్పిన గీతమును పులికి చెప్పినది. 

న పరః పాపమాదత్తే పరేషాం పాపకర్మణామ్ 

సమయో రక్షితవ్యస్తు సంత శ్చారిత్ర భూషణాః. 116.48 

“తనకు అపకారము చేసినవారి కేన, శీలనంపన్నులు కీడుచేయరు. ఇదివారి ఆచారము” 

ఈ మాట విని పెద్దపులి ఇక లాభములే దని తన చారి బోయినది. వేటకాడు చెట్టు దిగి 
(బతికి బయటబడినాడు. | 

హనుమంతుడు సీతాదేవి సందేశమును శ్రీరామునికి చెప్పుట 

హనుమంతుడు సీతాదేవియొద్దనుండి | శ్రీరాముని సన్నిధికి వచ్చి 

వానుమంతుడు ః రామ|పభూ ! ఎవ్యరినిమి తము ఈ మహాయత్నమును ఆరంభించి పూర్తి 

చేసితివో ఆ సీతా పవిని నీవు చూడదగును. సీతాదేవి శోకముతో తపించిపోవు 

చున్నది. నీ విజయమును విని ఆనందించి నీదర్భనము కోరుచున్నది. 

యన్నిమితోయ మారంభ కర్మణాం చ ఫలోదయః 

తాం దేవీం శోకసంతపాం మైథిలీం దష మర్తసి. 117.2 

[గ్రీరాముని|వపయతశ్న మంతయు నీతా దేవికొరకే యని హనుమంతుడు తొలిమాటలో నే 

నూచించుట గమనింపదగియున్నది. | 

హనుమంతుని మాటలు విన్న (శ్రీరాముని కన్నులనుండి అశువులు వెల్వడినవి. 

ఏదియో ఆలోచనలో నిమగ్నుడై నిట్టూర్చులుపుచ్చి, తలవాల్చి భూమి నవలోకించి, 

(పక్క నున్న విభీషణునితో పలుకుచున్నాడు. 

వపముకో హనువుతా రామో ధర్మభృతాం పదక. 

సప వ మీషదాష* పరిపుత 8. 117.5 ఆగచ్చ స్పహసా ధ్యాన మషద్బాష్ప పరిప్త్రత ః 

దీరముషం చ నిశ్శ్యన్య మెదినీ మపవతోకయన్ 
ఘణ 

ఉవాచ మేఘనసంకాశం విధీషణ ముససితమ్. 117.6 

రాముడు : విఖీషణా ! సీతకు శిరస్సా్నానముచేయించి దివ్యాంగరాగముతోను దివ్యాభరణ 

ములతోను అలంకారము ' చేయించి. వేగిరము తోడ్కొనిరమ్ము. 
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- విఖీషణుడు సీతాదేవిని శ్రీరామునియొద్దకు తీసికొనివచ్చుట 

విభీషణుడు తన అంతఃపుర స్త్రీలను వెంటబెట్టుకొనిపోయి. “అమ్మా! నీవు 

స్నానము చేసి అలంకారము చేసికొని పల్లకీ యెక్కి (శ్రీరాముని సన్నిధానము చేర 

వలయును” అని సీతాదేవికి చెప్పినాడు. 

ణ్ = | శ వ గ శ ॥ నీత : రాతనేశ్వరా ! నే నిప్పుడున్న శే వచ్చి నా భర్తను చూడగోరుచున్నాను. స్నానము 
చేసి అలంకృత నై వచ్చుట నా కిష్టముకాదు. 

0 లు 

ఏవముక్తా తు వై దేహీ (ప్రత్యువాచ విఖీషణమ్ 

అస్నాతా (ద్రస్తుమిచ్బామి భర్తారం రాక్షసాధిప. 116.10 

[సీతాదేవి ఎంతదూరము జలోచించినదో గమనింపదగియున్నది. (శ్రీ రామునికన్న 
వైచేయి అనిపించినది !] 

విభీషణుడు : అమ్మా! నీ భర్త యాజ్ఞానుసారము నర్తింపవలయునుగదా! నీభర్త 
యగుటయేగాక ఆయన [పభువుకదా ! కావున ఆయనమాట కాదనరాదు. 

యదాహ రాజా భర్తా శ్రే తత్తథా కర్తుమర్హసి. 117-11 

భర్తను దైవముగా కొల్పు చున్న సీతాదేవి. ఆ మాటకు మారాడజాలక 

సమ్మతం చినది. 

విభీషణుని యంతఃపుర। స్త్రీలు సీఈ దేవికి మంగళస్నానము చేయించి, అంగరాగ 

మలంది, దివ్యాభరణములతోను పుష్పములతోను అలంకరించినారు. విలువగలశీరను 

కట్టించి మేలైన యుత్తరీయము కప్పించి పల్లకిలో కూర్చుండశేసి, సీతాదేవిని 
(శ్రీరాముని యొద్దకు విఖీిషణుడు తీసికొనిపోవుచున్నాడు. 

రాకునుని ఇంట చిరకాల ముండిన సీతా రేవి తన యొద్దకు వచ్చుటను తలచుకొనిన 
రాముని మనస్సున వార్ష ము, దైన్యము, రోషము పెనగొని (పవేశించినవి. 

తామాగతా ముపశ్రుత్య రక్షోగృహ చిరోషితోమ్ 
హర్షో దైన్యం చ రోషశ్చ (త్రయం రాఘవ మావిశత్. 117.16 

రాయుడు : విఖీషణా ! సీతను నాయొద్దకు కొనిరమ్ము. 

సీతా దేవిని చూచుటకై వానరులు, రావనులు' గుంపులుగూడి చారి నడ్డగించి 

యున్నారు. “వారి నందరిని నెట్టివెచి దారి చేయుటకు విఖీషణునిచే నియమింపబడిన 
వేత్రహాస్తులు వారి ఛె.త్తములతో 'పాచ్చరికలు చేయుచు గుంపులను పారదోలు 
చున్నారు. ఈ కతమున పెద్ద రొద శేగినది. (శ్రీరాముడు దీనిని చూచి కోపించి 

ఇ ఆ 
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రౌముడు : విభీషణా! ఈ జనములను ఎందు కట్లు వారించుచున్నావు ? ఈ వని చాలిం 

పుము. వీ 'రెల్లరు నాకు స్వజను లని (గహింపుము, స్త్రీకి నదాచారమే కవచము. 
ఆలయములుగాని, వ(న్ష్రములుగాని, [పాకారములుగాని, యవనికలుగాని, 
ఇతర రాజమ ర్యాదలుగాని ఆవరణము లగునా |! 

న గృహాణి న వన్తాంణి న (పాకౌరా పస్తర సిం యాః 
నేద్భశా రాజసత్కారా వృత్త తమావరణం. స్రీయా:. 117.26 

గోపాలతో ఇక్కడ పని యేమి ? దుఃఖనమయములలోను, ఆపదల యందును, 
యుద్దభూనులయందును, స్వయంవరనులలోను, యజ జ్ఞ సమయములలోను, వివాహా 
చేళలలోను (స్రులు పురుషుల కంటబడుట దోషముకాదు.. 

వ్యసనేషు న కృషచ్చేషు న యుద్ధేషు స్వయంవరే 

న క్రతౌ న వివాహే చ దఠ్శనం దుష్యతి స్రియాః. 117.27 

ఇప్పుడు, సీత యుద్దభూమిలో నున్నది. కష్టానుభవము నొందియున్నది. అదిగాక, 
నా సమతములో సీతకు పరా యెందుకు * ఇం దున్నవారందరు నా విహితులు. 
కావున నిరాటంకముగా ఇచ్చటికి రావచ్చును, 

(శ్రీరాముని మాటలకు విఖీమణుడు నొచ్చుకొన్నాడు. (శ్రీరాముని సన్నిధికి 
సీతాదేవిని గొనివచ్చుటకు పోయినాడు. లవ్మణుడు, ను[గివుడు, వానుమంతుడును 
(శ్రీరాముని కటువైన కంఠస్వరమును, కఠినమైన మాటలను విని దుఃఖితు లె లె నారు, 
(శ్రీరామునికి సీశాదేవియడ [పమ తొలగిపోయినచేమో యని భయపడి విచార 
(గస్తుల ల నారు, 

కళత్ర నిరపేకై శ్చ ఇంగితైరస్య దారుణైః 
అపీత మిన సీతాయాం తర్క యంతి స్మ రాఘవమ్. 117.32 

పాపము! సీతాదేవికి ఈ గొడవ తెలియదు. సీశాేవిని విభీషణుడు | శీ (శ్రీ రాముని 
సన్నిధికి కొొనివచ్చుచున్నాడు, సీతాదేవి జనసమూవామున నడ చివచ్చుచ్చుండుటచే 
లజ్జించి మేలిముసుగు వేసికొని తొ[టిలుచు భర్తను సమీపించి “ఆర్యపు[ తా” అని 
కన్నీరు నించినది, 

సా వస్త్రసంరుద్దము ఖీ లజ్ఞయా జనసంసది 

రురోదాసాద్య భర్హార మార్యపుశ్రేతి భాషిణీ, 117.84 

పతిని దైవముగా కొల్చుచుండిన సీతాదేవి భ_ర్హముఖమును (పేమతో, 
సంతోషముతో, విస్టయముతో చూచినది. 

క 
అనాం నుల వారాలు నానాలం్ర్యాతా ఆం ఆలా కావాలా లాలా కశ 
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[ రాముడు తాను చూచుట కలవాటుపడిన రాముజే అని తలచినది !] 

విస్మయాచ్చ ప్రహర్షాచ్చ స్నేహోచ్చ పతిదేవతా 

ఉదై క్షత ముఖం భర్తు సామ్యం ఫౌమ్యత రాననా. 117.95 

ఎంతోకాలమైనది | శ్రీరామునిచూచి ! పూర్ణ చం|దబింబమువంటి రామచంద్రుని. 

ముఖము చూచి సీతాదేవి దుఃఖమునుండి విడివడి సంతోషము పొందినది, 

శ్రీరాముడు కీతాదేవితో పరుషముగా పలుకుట 

రాముడు : సీతా | యుద్దములో శ|తువును జయించి నా పౌరుషమును (పదర్శించితిని. 

చపలచిత్తుడై న రాతసుడు నా భార్య నపవారించి నాకు కలిగించిన అవమాన 

మును, నా శ|తువును ఏక కాలములో నిర్మూలించి నా |పతిజ్ఞను తీర్చుకొన 

గలిగితిని. _దైవయోగమువలన తటస్థించిన అవమానమును నా పురుష్రపయత్న 

ముతో పోగొట్టుకొంటిని. 

హానుమంతుడు సము[ దలంఘనముకావించి లంకను దహించినాడు. ఎన్నోదు ర్రట: 

కార్యములు చేసినాడు. సు|గీవుడు, విభీషణుడు నా కెంతో తోడ్పడినారు. వారి [శమ 

యంతయు ఇప్పుడు సఫలమెనది. 

(శ్రీరాముని ధోరణిచూచి సీతాదేవికి దుఃఖము వచ్చినది. ఆమె కన్నీరు [ప్రవాహ 

మైనది. (శ్రీరామునికి కోప మధికమయినది. 

రాయుడు : సీతా! నేను చేసిన రణపరిశమ నీకొరకు కాదని ఎరుంగుము. 

విదిత శ్చాస్తు తే భే: యోఒయం రణపరిశమః 

స తీర్ణ స్పుహృదాం వీర్యాన్న త్వదర్థం మయా కృతః. 118.15: 

నా అపవాదమును తొలగించుకొని మాకులగెరవమును ర&ించుకొను 

నిమిత్తమై ఈ పని చేసినాను. అంతే! 

నీ సదాచారమునుగూర్చి నేను శంకించుచున్నాను. నేతరోగపీడితుడు దీపమును. 

చూచి బాధపడునట్లు, నాయెదుట నున్న నిన్ను చూచి చాధపడుచున్నాను. 

[ఉపమానము చక్కగా నున్నది. నేతరోగము రామునిది. సీతాదేవి దీపమువంటిది.. 

ఈ మాట (శ్రీరాముడే చెప్పుచున్నాడు !] 

ప్రాప్తచారిత్రసందేహా మమ ప్రతిముఖే స్థితా 
దీపో నేత్రాతురస్యేవ ప్రతికూలాసి మే దృఢమ్. 1817 
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సీతా! నీతో నాకు పనిలేదు. నీ ఇష్టమువచ్చినచోటికి పొమ్ము. నే నను 
ఇచ్చుచున్నాను. 

త దచ్చ హ్యభ్యనుజ్లాతా యథేష్షం జనకొత్మజే 
౧ చు లు 

ఏతా దశదిశో భద్రే కార్యమ స్పిన మే త్వయా. 118.18 

చిరకాలము పరుని ఇంటనున్న (స్రుని సతు్కుులమున పుట్టన వీర్యవంతుడై న 

పురుషు డెవ్వడుగాని పరిగహింపడు. 

| “'ఊయం పురుషవి గవాం” అని సీతాదేవి లోగడ పలికిన ఎత్తిపొడుపు మాటకు 

జవాబుగా ఉన్నది ! | 

నీవు రావణుని అంకమునుండి దిగివచ్చినదానవు. దుష్టుడైన రావణుడు నిన్ను 
దుష్టదృష్టితో చూచియుండును. కావున, నత్కులమునందు జన్మించిన నేను నిన్ను అ దలు 

మరల ఎట్టు |గహింపగలను ! 

రావణాంక పరిభ్రష్టాం దృష్టాం దు'షేన చత్తుషా 

కథం త్వాం పునరాదద్యాం కులం న్యపదిశకా మహతీ, | 118.20 

సీతా! నాకు నీమీద ఆనక్తిలేదు. ఇక్కడినుండి నీ ఇష్టము వచ్చినచోటికి 
పోవచ్చును. నే నెంతయో ఆలోచన చేసి ఈమాట చెప్పుచున్నాను. 

నాసి మే త్వయ్యభిష్వంగో య థేష్టం గమ్యతా మిత 

ఇతి (ప్రవ్యాహృతం భదే మయైత తాత బుద్ధినా. 118.21 

లవ్మణుడు, భరతుడు, వాన రేం[ద్రుడై న నుగీవుడు, రాక్ష నేందుడై న విఖీషణు 

డును ఉన్నారు. నీ శెచ్చట ఇష్టమో అచ్చట ఉండవచ్చును. 

తన ఇంట నున్న నీ దివ్యరూపమును చూచి రావణుడు ఇంతకాలము సహించి 

ఊరకుండునా |! 

నహి త్వాం రావణో దృష్ట్వా దివ్యరూపాం మనోరమామ్ 
మర్షయేత చిరం సీకే స్వగృహే పరివర్తి నీమ్, 118.24 

ఈ కఠోర వాక్యములను విని సీతా చేవి అత్యంత సంతాపము నొందినది. అంత 

జనసమూవాములో తనభర్త తన్నుగూర్చి ఎన్ని పరుషోక్తు లొడినాడు ! 

సీతా దేవి లజ్ఞా భారమున [కుంగిపోయినది. వెల్లువలై |[పవహించుచున్న కన్నీరు 
-తుడుచుకొనుచు 
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నీతో: (గద్గదస్వరముతో) ఓ వీరుడా! ఎవ్వడో ఒక పామరుడు ఒక సామాన్య (స్త్రీతో 
పలుకునట్లు పలుకుచుంటివేమి ! నీ వాడిన కర్ణశళూలములై న వాక్కులు నీవు 

అనదగినవి కావు. నేను వినదగినవీ కావు. 

కిం మామసద్భశం వాక్య మీదృశం (శోత్రదారుణమ్ 

రూక్షం శావయసే వీర (ప్రాకృత ః (పాకృతామివ. 119.6 

నాయం బెట్టి దోషమునులేదు. నా నచ్చరితమునె ఆనపెట్టి చెప్పుచున్నాను. 

ఎవ్వరో కొందరు దుష్ట స్త్రీ లుందుశేమో ! దానినిబట్టి సమ_స్త(స్త్రీజాతిని శంకించుట 
వు రు ఎవ 

తగునా! నన్నుగురించిన సంచేవామును విడనాడుము. 

నేను వివళనై యుండగా రావణుడు నా శరీరమును స్ప ఎశించినాడు. అది 

దైవము చేసిన తప్పు. ఆ తప్పు నాదికాదు. 

యద్యహం గాత్రసంస్పర్శం గతాస్మి వివశా (ప్రభో 
కామకారో న మే తత్ర దైవం త|తాపరాధ్యతి, 119-8 

నా అధీనములో నున్న నా హృదయము ఎల్లప్పుడును నీయందే ఉన్నది. నా 

స్వాధీనములేని శరీరమువిషయము నే నేమి చేయగలను ! 

మనమిద్దరము ఒకటిగా పెరిగి ఎంతోకాలము కూడియుండినవార మైనను నీవు 

నా స్వభావమును తెలిసికొనజాలనిచో ఇం కేమున్నది! నేను పూర్తిగా వాతమైననైై, 

సహ సంవృద్ధభా వాచ్చ సంసగ్గెిణ చ మానద 

యద్యహం౦ శే న విజ్ఞాతా హతా తేనాస్మి శాశ్వతమ్. 119.10 

నివు నన్ను విసర్జించినసంగతి వహానుమంతునితో చెప్పి వంపియుందువేని నేను 

ఆనాడే, అతని కశుదుటనే [పాణమును త్యజించియుందునుగదా ! నీకును, నీ మి|తుల 

కును, ఈ మితిలేని [శమ తప్పియుండును. 

నీవు [కోధపరవశుడ వై ఒక అల్పునివలె మాటలాడితివి. నేను జనకుని కొమారిత 

నని “పేరుబడినను, నిజమునకు నేను భూతలమునుండి ఉద్భవిం చిన దానను. 

[నేను అయోనిజను, నీవలె ఒక తల్లికడుపున పుట్టిన సామాను రాలనుకాదు. | 

నీవు నా జనమును, నా శీలమును, నాకు నీయందుగల అనురాగమును, భక్తిని, 

తలపోయక ఎట్టి దుర్భాష లాడితివి ! నా చిన్నతనముననే నన్ను అగ్నిసాకిగా వివావా 

మాడినప్పుడు నీవు చెప్పిన మాటలు ఏమైనట్టు ! 
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లవ్మణా! చితి'పేర్పుము. నా దుఃఖమునకు అదియే మందు. ఈ మిథ్యాపవాదము 
లను భరించి (బతికియుండుట నా కిష్టము కాదు. ఈ గొప్ప జననమూవాములో నాభర్త 
నన్ను అన్యాయముగా నిందించి, నామీద అ|పీతి నెరపి నన్ను పరిత్యజించినాడు. అగ్ని 
[వవేశము చేయుటకం"లు నాకు వేరుగతి లేదు. 

చితాం మే కురు సౌమిశ్రే వ్యసనస్యాస్య భేషజమ్ 
మిథ్యోపఘాతోపహతా నాహం జీవితు ముత్సహే. 118.18 
అప్రీత స్య గుజై ర్భర్తు న్యకాయా జనసంనది 

యా క్షమా మే గతిగ్గంతుం ప్రవేక్షే హన్యవాహనమ్. 119.19 
(సీతాదేవిని అగ్ని[పవేశము చేయునని (శ్రీరాముడు తన నోటిమాటతో ఇెప్పలేదు. 

తన మనన్సునం దున్న అభ్మిపాయమును సీళాచేవి (గహించునట్లు పరువముగా పలికి సీతాబేవి 
చేతనే అగ్నిిపవేశము మాట అనిపించినాడు, రాముని పద్దతియే అంత ! సీతాదేవిమాత మే 
(శ్రీరాముని అంతర్భావములను అర్థము చేసికొనజాలిన సమగ్ధురాలు. 

అగ్ని పవేశమునుగురించి మరియొక మాట. ఆనాడు వంచవటియందు సీశాబేవి 
లత్ముణుని అకమముగా నిందించినప్పుడు లత్ముణుడు కోపించి “నీవు దహింపబడుదువుగాక !” 
అన్నాడు. 

న్యాయవాదీ యథా న్యాయముకోఒ హం పరుషం త్వయా 
ధిక్త్యామద్య ప్రణశ్యత్వం యన్మా మేవం విశంక సే. అరణ్య : 45.32 

లవ్మణుని వాక్కు. ఫలించియుండునా! చితిని లక్ష్మణుడు పేర్చుటకూడ గు _ర్జింప 
దగియున్నది. | 

సీతా దేవి మాటలను విని, ఇంగితజ్ఞు డై న లత్మణుడు [శీ రాముని ముఖము చూచి, 
సీతాదేవి అగ్ని పవేశము చేయుట రామునికి సమ్మతమే యని |గహించి, సీతాచేవి 
కోరిక మేరకు చితిని పేర్చినాడు. 

సీతాదేవి అగ్నిపవేశము 
సీతాదేవి అధోముఖరమె [శీరామునికి నెమ్మదిగా (పదకిణము చేసి అగ్నిహోత్ర 

మును సమీపించి చేవతలకును, దాహ్మణులకును నమస్కరించి అగ్ని సన్ని ధిలో 

నీత : నా మనన్సు ఎప్పుడేగాని (శీరామునిమీదినుండి చలింపకుండినచో లోకసాకియెన 
యో అగ్నిహో తుడు నన్ను రకించుగాక., 

నా చారిత్రము పరిశుద్ధముగా నుండి నా భర్త ఆరోపించిన దోషము అనత్య 
మగునేని లోకసాషీమైన యీ అగ్నిహోత్రుడు నన్ను రషించుగాక. 
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నేను కర్మముచేగాని, మనస్సుచేగాని, వాక్కుచేగాని, సర్వధర్మజ్ఞుడైన (ీరాముని 

అతి! కమింపనిదాననే యగుదునేని యీ అగ్నిహో తుడు నన్ను రహించుగాక. 

సూర్యుడు, చం[దుడు, వాయువు, దిక్కులు, పగళ్లు, రాత్రులు, సంధ్యాకాల 

ములు, భూమి, సమస్త భూతములు, ఇవన్నియు నా చారి|తము పవిత్రమైన దని 
rene] 

అంగీకరించు పకమున ఈ అగ్నిహో తుడు నన్ను రహించుగాక. 
| 

యథా మే హృదయం నిత్యం నాపసర్చతి రాఘవాత్ 

తథా లోకస్య సాక్షీ మాం సర్వత ః పాతు పావకః 119.24 

యథా మాం శుద్ధచారి(త్రాం దుష్టాం జానాతి రాఘవః 

తథా లోకస్య సాక్షీ మాం సర్వతః పాతు పావకః. 119-25 

కర్కకా మనసా వాచా యథా నాతిచరామ్యహామి 

రాఘవం సర్వ ధర్మజ్ఞం తథా మాం పాతు పావకః, 119.26 

ఆదిత్యో భగవాన్ వాయు ర్లిశ శృంద్ర స్హృథెవ చ 

అహాశ్చాపి తథా సంధ్యే రాతిశ్చ పృథివీ తథా. 119-27 

యథానేపి విజానంతి తథా చార్మితసంయుతామ్. 119.28 

ర్ | అగ అట అడ 2 

సీతా దేవి ఇట్లుపలికి అగ్నిహో తునికి (పదతీణము చేసి జ్వలించుచున్న అగ్నిలో 

పవేశించినది. సమ స్తలోకములు చూచుచుండగా సర్వాభరణాలంకృత మైన సీతా దేవి 

అగ్ని|పవేశము చేసినది. 

సా త ప్తనవహేమాభా త ప్తకాంచన భూషణా 
పపాత జ్వలనం దీప్తం సర్వలోకస్య సన్నిధౌ. 119.80 

సీతాదేవి అగ్ని పవేశము చేయుట ముల్గోక ముల వారును, చేవగింధర్వదానవులును 

చూచుచుండిరి. అక్కడి రాకసనమూవాములును, 'వానరసమూ వాములును, హాహా 

కారములు చేసినారు. 

ఈ రోదనశబ్దమును విని, (శ్రీ రాముడు దుఃఖా కాంతు డయినాడు. కన్నుల 

నీరు నించినాడు, 

తతో హి దుర్మనా రామ శ్రుతై ఏద వదతాం గిరః 

దధౌ్య ముహూర్తం ధర్మాత్మా బాష్ప వ్యాకుల లోచనః. 120.1 

ఇంతలో, కుబేరుడు, యముడు, ఇందుడు, వరుణుడు, శివుడు, [బిహ్మ దేవుడు, 

వారివారి ఏమానములలో వచ్చినారు. (శ్రీరాముడు 'వారికి నమస్కరించినాడు. 
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దోవతలు : రామా! నీవు లోకకర్శవు. జ్ఞానవంతులలో (శేష్టుడవు. సీతా దేవి అగ్ని 

(పవెశము చేయుచుండ, నీవు ఉపేతీంచుచున్నా వేమి ? 

దేవతలలో నీవు ఉత్తముడవు; నీ తత్వమును నీవు తెలిసికొనకున్నా వేమి ? 

కరా సర్వస్య లోకస్య (శేష్టో జ్ఞానవతాం వరః 

ఉపేక్షసే కథం సీతాం పతంతీం హవ్యవాహానే. 120.6 

కథం దేవగణ శ్రేష్ట మాత్మానం నావబుధ్య సే. 120.7 

రామా! నీవు అష్టవసువులలో (పజాపతియెన బుతధామవు. ముల్లోకములకు 

నీవే ఆదికర్తవు. స్వయంప్రభుడవు. రుదులలో ఎనిమిదవ రుదుడెన మవోదేవుడవు. 
సాధ్యులలో అయిదవవాడవు. అశ్వినీ దేవతలు నీచెవులు. నూర్యచం దులు నీ నేత్రములు. 
లోకముల సృష్టికి ముందును, లయమునకు వెనుకను నీ వొక్కడవే కనబడుచుందును. 

నీవు కేవల | పాకృతునివలె, సీతా దేవి అన్ని ప్రవేశము చేయుట చూచి ఉ పేకించు 
చున్నావమి / 

రాముణఖు : చేను సామా” న్య మానవుడ నని, దశరథుని కుమారుడ నని, రాముడ నని, 

తలచుచున్నాను. నే నెవ్వడ నని మీరు చెప్పుట? నే నెవ్వడనో, ఎందుకు 
పుట్టితినో, (బహ్మా దేవుడు చెప్పునేని వినెదను. 

ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజమ్ 

యోహం యస్య యతళ్చాహం భగవాం స్తద్రవీతు మే. 120.11 

(బవ్య : రామా! నీవు చ కాయుధుడై న నారాయణుడవు, 

భవాన్ నారాయణో దేవ (శ్రీమాన్ చక్రాయుధో విభుః 120.18 

ఇట్లు [పారంభించి, [బహ్మచేవుడు (శ్రీరాముని స్తోతము చేసినాడు. 

(అవ్వా : రామా! నీవు విష్ణుచేవుడవు. లజ్మీదేవియే సీతాదేవి. రావణసంహోరమునకు 
2 జో 

అ నీవు మనుష్యరూపముతో వతరించినావు. 

సీతా లక్ష్మీర్భవా నియ డేసః క్చషః ప్రజాపతిః 
భారా ద హం ఇ 

వధారం౦ రాసణ స్యేహ (ప్రవిష్షో మాసుషీం తనుమ్. 120.28 2 ె 

(దిహ్మ చేసిన స్తోతము పారాయణము చేయదగినది. అది అనుబంధముగా చేర్చబడి 

యున్నది | 

ఆర్ష మైన ఈ స్తో తనమును అనుదినమును ఎవ్వరు కీ రింతురో వారికి పరాభవ 

మనునది కలుగదు, 
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ఇమమార్షం స్తవం నిత్య మితిహాసం పురొాతనమ్ 

యే నరాః కీర్తయిష్యంతి నాస్తి తేషాం పరాభపః. 120.92 

(బ్రహ్మదేవుడు చెప్పిన మాటలను విని అగ్నిహో[తుడు అగ్నినుండి సీతాదేవి 
నెత్తుకొనివచ్చి శ్రీరామునికి సమర్పించినాడు. సీతాదేవి బాలసూర్య పథతో వెలుగు 
చున్నది. ఎజ్జని చీర ధరించి,నీలకుంచిత కేశపాశముతో, కొంచెమెన కందని పుష్ప 

మాలికలతో, ఆభరణములతో, యథారూపముతో |పకాళించుచు, యొవనలావణ్యముతో, 

(ప్రసన్న మనస్సుతో ఉన్న సీతాదేవిని అగ్నివహో (తుడు [శ్రీరామునికి సమర్పించినాడు. 

త రుణాదిత్య సంకౌశాం తప్ప పకాంచన భూషణామ్ 

రకొంబరధరా౦ బాలాం సిలకుంచిత మూర్భజామ్. 121.8 

అక్షి ష్టమాల్యాభరణాం తథారూపాం మనస్వినిమ్ 

దదౌ రామాయ వై దేహీ మంకే కృత్వా విభావసుః, 121.4 

(శ్రీరాముడు సీతాదేవికి అలంకారము చేయించి తీసికొని రమ్మనుట ఈ అగ్ని 

పరీత కే కాబోలు [| 

అగ్ని దేవుడు సీతాచేవిని శ్రీరామునికి సమర్పించి 
| 

అగ్బిదోళడు : రామా! ఇదిగో సీతాదేవి. ఈమెయందు దోవ. మేమ్మాత్రము లేదు. 
వాక్కు-చేగాని, మనస్సుచేగాని, నంకల్పముచేగాని, కంటిచేగాని, సీతాదేవి 

ని న్నెంతమాతము అతి[కమింపలేదు. 

నైవ వాచా న మనసా నానుధ్యానాన్న చకుషా 

సువృత్తా వృత్త తశౌండీర న త్వామతిచచారహా. 121.6 

రామా! పాపరహితయెన నీ భార్యను (ప్రతిగహింపుము, నాకు [పతివచనము 

చెప్పకుము. ఇది నా ఆజ్ఞ. 

విశుద్ధభావాం నిష్పాపాం (ప్రతిగృహ్హీష్వ రాఘవ 

న కించిదభిదాతవ్యి మహ మాజ్ఞాపయామి తే. 121.10. 

అగ్ని దేవుని పలుకులు విన్న (శ్రీరామునికి సంతోషము కలిగినది. తాను కావించిన 
పనిని తలచుకొని కన్నీరు విడిచినాడు. 

రాముడు : (అగ్ని దేవునితో) సీత యేమ్మాతము పాస మెరుగదన్నమాట సత్యమే. కాని, 
రావణుని 'అంతఃపురములో చిరకాల ముండినది గనుక, నేను సీతను పరిళో 
ధింపక యే (గహించి యుందునేని లోకు లందరు “రాముడు మూఢుడు; 

కాముకుడు” అని నన్ను నిందింపగలరు. 
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అవశ్యం త్రిషు లోకేమ న సీతా పాసమర్గతి 
దీర్గ కాలోషితా హీయం రావణాంతఃప్పురే శుభా. 121.13 

బొలిశః ఖలు కొమాత్మా రామో దశరథాత్మజ 

ఇతి వత్ష్యంతి మాం సంతో జానకీ మవిశోధ్య పొ, 121-14 

సీతయందు ఎట్టి దోషమూ లేధనియు, సీత మవహోపతి|వత యనియు .నాకు 

శెలియకపోలేదు. ముల్లోక ముల యెదుట సత్యమును చక్కగా బయల్పరచుట యుక్త 

మని నేను ఉద్దేశించి, "సీత అగ్ని[పవేశము చేయుచుండినప్పుడు ఉపేవతో నుంటినే 

కాని మరియేమియూ కాదు. 

అనన్యహృదయాం భక్తాం మచ్చి త్త పరివ ర్తినీమ్ 
అహమప్యవగచ్చామి మైథిలీం జనకాత్మజామ్. 121.15 

ప్రత్యయార్థం తు లోకానాం (త్రయాణాం సత్యనం శ్రయః 

ఉ పేక్షే చాపి వై చేహీం (ప్రవిశంతీం పహుతాథశనమ్. 121.16 

సీత తన|ప్రభావముచేశనే తన్ను రతించుకొనగలదు. నము(దము చెలియలికట్టను 

చాటి రాజాలనట్లు సీతను మనసాకూడ రావణుడు అతి[కమింపజాలడు. 

ఇమామపి విశాలాకీం రక్షితాం స్వేన తేజసా 

రావణో నాతివర్తేత వేలామిన మహోదధిః 121.17 

సూర్యుని పథ సూర్యభగవానుని విడిచి భిన్నము కాజాలనట్టు సీత నా నుండి 

భిన్నము కాజాలదు. నేనుమాతము సీతను బాసి ఉండగలనా ! 

అనన్యా హి మయా సీతా భాస్కరేణ (ప్రభా యథా. 121180 

విశుద్ధా త్రిమ లోకేషు మైథిలీ జనకాత్మజా 

నహి హాతుమియం శక్యా కీ ర్రిరాత్మవతా యథా. 121.20 

య 

"దేవతలారా ! మీ రందరును చెప్పినమాటను పాటింపకుందునా ! నేను సీతను 

తప్పక పరి|గహించెదను. 

సీతాదేవిని (శ్రీరాముడు పరి|గహించినాడు, సీతారాములు మరల కలిసికొని 

నుఖముగా నున్నారు. 

ఇతీదముక్సా విదితం మహోబలై 8 
ప్రశస్యమాన స్ప్వకృతేన కర్మణా 

సమేత్య రామః (ప్రియయా మహాబల 

స్పుఖం సుఖొర్దోఒనుబభూవ రాఘవః. 121.22 
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Et] వరుడు 

హేళ్ళుడడు : రామా! అందరి భాగ్యవళమున, నీవు రావణుని వధించి సమ స్తలోకము 

లను పీడించుచుండిన రావణభయమును పోగొట్టినావు. నీవు అయోధ్య కరిగ 

భరతుని, ౌనల్యను, 'కై_కేయిని, సుమ్మితను ఆశ్వాసింపుము. నీ మ్మిత్రులను 

సంతోష పెట్టుము. నీవు పట్టాభిషేకము చేసికొని ఇజ్వూకువంళమును నిల్వ 

'బెట్టుము. అశ్వమేధయాగము చేసి విపులకీ రిని ఆర్జించి మరల వైకుంఠమునకు 

చేరుము. రామా! మీ తండి దళరథుడు ఈ విమానములో వచ్చియున్నాడు 

చూడుము. అసత్యదోవమునుండి నీవలన తప్పింపబడి ఇం[దలోకము నొందినాడు. 

లకణుడును, నీవును మీ తం|డికి నమస్కరింఫుడు. 

దశరథుడు = రాముడు 

విమానసు డెవ తమ తం డికి రామలవ్మణులు నమస్కరించినారు. 
p— 

దశరథుడు తన |పొణాధికుడగు రాముని జూచి తనచెంతకు చేర్చుకొని అంకమున 

కూర్చుండ బెట్టుకొని కవుగిలించుకొని, రామునితో అనుచున్నాడు. 

బళరథుడు : రామా! స్వర్గనుఖములుగాని, దేవతల మన్ననలు గాని, నిన్ను విడిచివచ్చిన 

నాకు |పియములు గాకున్నవి. నీవు వనవాస్మవతమును పూర్తి కావించి నీ" ప్రతి 
జ్ఞను పాలించితివి, నీ శ|తువును వధించి నీవు సుఖముగా నుండుటను చూచిన 

ను అత్యం తానందము పాందితిని. 

నిన్ను అడవికి పంపిన ఆనాడు శై కేయి పలికిన మాటలు మా|తము మరపురాక 

నన్ను బాధించుచునే యున్నవి. ఇప్పుడు నిన్ను కవుగిలించుకొని నా దుఃఖమును తీర్చు 

కొన్నాను. అష్టావక్రుడు తన తండ్రిని తరింప చేసినట్టు నీవు నన్ను తరింప బేసితివి. రావణ 

వధమును కోరి దేవతలు నీ పట్టాభి ఇక మునకు విఘ్నము కఠథిగించినసంగతి ఇప్పుడిప్పుడే 

తెలియవచ్చివది. నిన అయోధ్య కరిగి పట్టాభిషేకము చేసికొని భూనాథుడవుగా నున్న 

స్పుడు నిన్ను చూడగలిగినవారు ఎంతో కృళార్జులు, 
థి 

సిద్ధార్థాః ఖలు తే రామ నరాయే త్వాం పురీం గతమ్ 

జలార్ష మభిషి కం చ ద్రత్యుంతి పసుధాధిపమ్ 122.20 
ఏ nr.) 

నీయందు పరమభ క్తి కలిగియున్న భరతుని కలిసికొనుము. భరతుడు ధర్మచారి. 

రామా! నీవ; రావణుని వధించి దేవతలను సంతోషవరచి గొప్ప కార్యమును 

సాధించితివి. నీ వ యోధ్య చేరి పట్టాభిషిక్తుడ వె రాజ్యస్థుడ వై, దీర్హాయుప్మంతుడవై_ 

తమ్ములగూడి సుఖముగా వరిలుము, 
(అగా 
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రాముడు : (అంజలిచేసి) తండి! కె కేయూ భరతులను అను[గహింపుము. “నిన్నును, 

నీ కొడుకును విసర్టించుచున్నాను” అని నీవు చెప్పిన మాటను ఉపనంవారింపుము. 
వీ శాపము వారికి తగులకుండునట్టు అను|గహింపుము. 

దశరథుడు రాముని (పార్ధనను అంగికరించినాడు, 

దశరథుడు - లక్కణుడు 

దోళరథుడు : (లవ్మణుని కవు గిలించుకొని) లత్మణూా ! సీస్ సీతా రాములకు శు[శూషచేసి 

నాశకెంతో సంతోషము కలిగించితివి. నీవును ధర్మఫలమును పొందితివి. రాముడు 

(పనన్ను డైనచో ధర్మము, కీర్తి, స్వర్గము, మహిమ, అన్నియు కలుగుటకు 
సందియము లేదు. 

ధర్మం [పాప్సగసి ధర్మజ యశశా విపులం భువి 

రాష్ కనే. వ్వర్ణం చ మహిమూనం తథైవ చ. 122.29 

రాముడు సమనస్తలోకములకును మెలు చేకూర్చువాడు. రామునికి శు|శూష 

చేయుచుండుము. దానిచే నీకు మంగళము కలుగును. ఇం|చాదు లైన దేవతలును, 
మ్లవార్లులును పురుషోత్తము డైన రాముని ఎట్లు పూజించుచున్నారో చూడుము. 
లక్షణా ! 'వేదములయొక.. హృదయమే రాముడు. రవహాస్య మైన (బహ్మమే రాముడు. 

ఏత త్తదుక్త మవ్య క్ష మక్షరం (బహ్మ నిర్మితమ్ 

చేదానాం హృదయం సౌమ్య గుహ్యం రామః పరంతపః, 122.82 

లవ్మణా ! నీవు సితారాములకు భక్తితో శుళూవ కావించి శాళ్వతకీర్తిని 

ఆర్టించితివి, 

లక్ష్మణుడు తం| డికి నమస్కంరించనాడు, 

దశరథుడు - సీతాదేవి 

దళరభుఢు : సీతా! రాముడు నిన్ను నిందించినందులకును, నిన్ను విడిచి పెట్టితి నని పలికి 

నందులకును,. రామునిమీద కోపింపకుము. నీ పారిశుధ్యమును వ్య కృపరచుట్యకై 

సీ మేలు కోరి చెసినపని యగాని అన్యముకాదు. 

కర్రవ్యోన తు వై దేహి మన్యు స్త్వాగమిమం ప్రతి 

రామేణ త్వద్విశుద్ద్యర్గం కృత మేత ద్దితె షిణా. 122.35 

_ పతిశు[కూవను గురించి నీ కొకరు చెప్పవలసిన పనిలేదు. అయినను చెప్పవలసిన 

-వొడనుగనుక చెప్పుచున్నాను. సీతా! ఈ రాముడే నీకు పరద్రైవము. 
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ఈ విధముగా కొడుకులకును, కోడలికిని, చెప్పవలసిన మాటలు చెప్పి దశరథుడు 

విమానమున ఇం|దలోకమున కరిగినాడు. 

ఇందుడు 

ఉం(దుడు :. రామా! మా దర్శనము నీకు పీతిగలిగించినశే నీ దర్శనము మాకు పరమ. 

పీతి కలిగించినది. నీ చేడై న వరము కోరుకొనుము. సంతోషముతో ఇచ్చెదను. 

రాయుడు : 'దేవాధీశ్వురా ! నా కోరిక వినుము, నా నిమిత్తము పరా[కమించి [పాణము 

లర్చించినవారి నందరిని (బతికింపుము. నా పనికై భార్యాపు[ తులను వదలివచ్చి 

తమ |పాణములుసై తము సరకు సేయక యుద్దము చేసి మరణించిన వారందరును 

పునర్జీవితులై. తమ భార్యాపు[తులను కలిసికొనునట్లు అనుగ్రహింపుము. 

మమహేతో; పరాకాంతా యే గతా యమసాదనమ్ 

తే సర్వే జీవితం (ప్రాప్య సము త్రిష్టంతు వానరాః. 1285. 

మత్కృతే విప్రయుక్తా యే పు త్తేర్హారెశ్చ వానరాః 

మ(త్చియేష్వభియుకా శ్చ న మృత్యుం గణయంతి చ 123.6 

త్వ|త్పసాదా త్సమేయుస్తే వరమేత దహం వృణే. 128.7 

అందరును పునర్జీవితు లె లేచి ఎట్టి గాయములుగాని, ఇాధగాని లేక యథా 

(పకారము బలపరాకమ సంపన్నులుగా నుండునట్లు వరము (వనాదింపుము. వానరు. 

లుండుచోట అకాలమునకూడ ఫలమూలములు ఉండునట్లు అను[గహింపుము. 

ఇంద్రుడు : రామా! నీవు కోరిన వరములు సామాన్యములు కావు. అయినను నేను మాట 

యిచ్చితిని గనుక నీవు కోరిన వరముల నిచ్చుచున్నాను. నీ కోరికలు 

ఫలించునుగాక ! 

మృతులైన వానరు లందరు |బదికి, నిద్రనుండి లేచునట్లు లేచినారు. గాయ 

ములుగాని జాధగాని లేక అందరును సుఖముగా నున్నారు. అందరికిని 'సంతోషము,. 

ఆశ్చర్యము, కలిగినది. బంధుమి[తు లందరును కలిసికొన్నారు. అందరు [శ్రీరామునికి 

నమస్కరించినారు. 

బభూవు ర్వానరా స్సర్వే కిమేతదితి విస్మితాః 

తే సర్వే వానరా స్టస్మై రాఘవాయాభ్యవాదయకా. 128.16: 

దేవతలు + (శ్రీరాముని సో త్రముచేని) రామా! నీవు అయోధ్యకు పయనముగమ్ము. 
వానరులకు సెలవిమ్ము. సీతా దేవి నాశ్వాసింపుము. నీ తల్లులను, శతుఘ్నుని, 
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నీ వియోగ శోకమున తపించుచు శాపస|వతమునం దున్న. భరతుని అశ్వాసిం 
పుము. నీవు పట్టాభిషిక్తుడవై (పజలను సంతోష పెట్టుము, 

ఆఅభిషేచయ చాత్మానం పౌరాజా గత్వా (ప్రహర్షయ. 128.20 

ఈ మాటలు చెసి చేవత లందరు 'రామలక్ముణుల "సెలవు తీసికొని వారి 
నమస్కారముల నందుకొని, వారివారి నెలవుల కరిగినారు. సీ తారామలత్మణులును, 
వానర సేనలును సుఖముగా నున్నారు. 

[ఈ పట్టున ఒక విషయము గమనింవదగియున్న ది. 

శ్రీరాముడు కోరుకొన్న వరము సంగతి. తనకై చాధపడువారి బాధలు తీర్చుటయే 
రామునికి కావలసినది. తనకుగా మశేమియు అక్కరలేదు. రామకా ర్యార్థుల భార్యా 

ప్యుతులను విడిచి పెట్టినను, తుదకు |పొణములు విడిచినను, దానివలన వచ్చు వాధ ఏమియు 
లేదు. అన్నినుఖ ములు మరల సమకూడును. (శ్రీరాముని నమ్మినవాడు ఎన్నటికిని వెడడు. 
ముందు ముందు కష్ట మనిపించినను పర్యవసానములో సుఖమే కలుగును. తన్ను నమ్మియున్న 
వారిని రజీంచుట శ్రీరాముని (వతము. 

సకృదేవ (పపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే 

అభయం నర్వభూ తేభ్యో దదా మ్యేత |ద్వతం మమ. 18.88 

అని (శ్రీరాముడే చెప్పిన మాటకు ఈ ఘట్టములో నిదర్శనము కనబడుచున్నది] 

విఖీషణుడు వానరవీరులను సత్కరించుట 
మరునాడు (పొద్దున ఏిఫీషణుడు (శ్రీరాముని వెంత కరిగి 

బిఖీషణుడు : రామ।పభూ ! నీకు యభథాశా(న్త్రముగా స్నానము చేయించి అలంకారము 

చేయుటకై ఈ కన్యలు వచ్చియున్నారు. వస్త్రములు, ఆభరణములు, గంధ 
మాల్యములు అన్నియు సిద్దముగా నున్నవి. వీనిని నీవు అంగీకరించి న న్నను[గ 
హాంపుము. 

అలంకారవిద శ్చేమా నార్యః పద్మని భెక్తణాః 

ఉపస్థితా స్వాం విధివ త్సాషపయిష్యంతి రాఘవ, 124.8 

రొయుతు : విథీషణా | ను|గీ వాది వానరవీరులకు స్నానములు చేయింపుము. నుకుమారు 

డును, సత్య ప్రతిజ్ఞుడును, ధర్మాత్ముడును అయిన భరతుడు నా నిమిత్తమై 
ఎంతో తపించుచున్నాడు. భరతుని విడిచి స్నానముగాని అలంకారముగాని 
చేసికొనుటకు నా మనన్సు ఒప్పలేదు. నీవేమియు అనుకొనకుము. 

స తు తామ్యతి ధర్మాత్మా మమహేతో స్పుభోచితః 
సుకుమారో మహాబాహుః కుమార స్పత్యసంశ్రవః. 124.5 
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తం వినా కైకయీపుత్తం భరతం ధర్మచారిణమ్ 

న మే స్నానం బహుమతం వస్తాణ్యాభరణాని చ 124.6 

దుర్గమమైన మార్గమును పట్టుకొని మే మెట్లయినను అయోధ్యకు చేరవలయును. 

బిఖీవణుడు : రామ|ప్రభూ ! ఒక్క దినములో మిమ్ములను అయోధ్యకు చేర్పగలను. 

పుష్పకవిమాన మున్నది. మీ" ప్రయాణమునకు ఎట్టి ఇబ్బందియును లేదు. నీవు 

న న్నను! గహించి ఒక్కదిన మిందు నిలిచి నా పూజ లందుకోని నన్ను కృ తార్గుని 

చేయుము. నీకును, సీశాదేవికిని, లత్మణునికిని ఉచితమర్యాదలు చేసి పంప 

వలయు నని ఆశపడుచున్నాను. అన్ని|సయత్న ములను పూ రి కావించి సిద్దముగా 

కొనుచున్నాను. 

ప్రణయా దృహుమానాచ్చ సౌహృదేన చ రాఘవ 

(పసాదయామి పేష్యోహం న ఖల్వాజ్తాపయామి శే 124.15 
sy 

రాముడు : విఖీషణా ! యుద్దములో నీవు నాకు చేసిన సహాయమువలననే నీ భక్తి విశద 
వ ర ౪ . షం | 3 అగ 

మయినది. అంతకన్న. సత్కార మే మున్నది! నీ మాటలు చెల్లింపలే దని నీవు 

చిన్న బుచ్చుకొనకుము. 

భరతుని చూచుటక నా మనస్సు త్వరపడుచున్నది. పాపము ! చి తకూటము 

నకు వచ్చి నన్ను అయోధ్యకు రమ్మని శిరసా నమస్కరించి (పార్టించినాడు. అతని 

మాటను కాదంటిని. దానికి భరతుడు ఎంతో బాధపడినాడు. వెంటనే వానిని కలిసి 

కొనవలయును, 

తంతు మే భ్రాతరం (ద్రష్టుం భరతం త్వరతే మనః 

మాం నిపర్తయితుం యోసౌ చిత్రకూట ముపాగత 8, 124.19 

శిరసా యాచతో యస్య వచనం న కృతం నుయా. 124.20 

మా తల్లులను, గురువులను, స్నేహితులను, పురజనులను చూడ త్వరపడు 

చున్నాను. విఫిషణా ! నా [పయాణమునకు అనుముతింపుము. వనవాస వతము పూర్తి 

మైనపిమ్మట ఇక్కడ ఉండుట సరికాదు. భరతుడు నా కొరకు వేచీయున్నాడు, 

కావున పుష్పకవిమానమును సిద్దము చేయింపుము. దానితో నన్ను పూజించిన ట్లగును. 

విఖీషణుడు పుష్పకవిమానమును శెప్పించి (శ్రీరాముని చెంతకు వచ్చి 

విభీషణుడు; శూను[ప్రభూ ! విమానము సిద్దముగా నున్నది. నా కేమి ఆజ్ఞ 1 
a) ఖా 
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రాయుడు: విఖీషణా ! ఈ మహత్కార్యమును సాధించినవారు వానరపీరులు, వారి 

కందరకు వస్త్రములు, రత్నములు, ఆభరణములును ఇచ్చి వారిని సమ్మానింపుము. 

[పాణత్యాగము చేయుటకు “సిద్దపడి యుద్దము చేసినవారిని మనను గారవింప 

వలయును. దీనివలన నీకుకూడ మంచి "పెరు పతిష్పలు రాగలవు, 

విభీషణుడు వానరు లందరకును యథాయోగ్యముగా వస్త్రములును, రత్నా 

భరణములును ఇచ్చి సత్కరించినాడు,. 

సీతారామలక్కుణులు అయోధ్యకు పయన మగుట త్రీ 
సీతా రామలకుణులు పుష్నక విమాన మెకి_ నారు, సీగ్గుపడుచున్న సీతా దేవిని 

(శీరాముడు తన అంకస్థలమున కూర్చుండ బెట్టుకొ న్నాడు. 
(థి | లు 

తత సాకా పూజితాకా దృష్ట్వా రతైష్షర రైశ్చ యూధపా కా 

ఆరురోహ తతో రామ స్పద్విమాన మను త్తమమ్. 125.11 

“అంకేనాదాయ వై దేహీం లజ్జమానాం యశస్వినీమ్ 

లక్ష్మణేన సహ భ్రాత్రా విక్రాంతేన ధనుష్ముతా. 125.12 

ఢీ, రాముడు ను।గీనుని, వానరసె నగములను, విభీషణుని చూచి 
(య ' న్రై_స్య 

రాముడు : మిత్రులారా! షు శెల్లరు నాకెంతయో సహాయము చేసినారు. మీ మీ నెలవు 

లకు పోయి సుఖముగా వరిలుడు. 
కు షల 

స్నుగీవా ! మిత్రుడు చేయదగిన దంతయు పూర్తిగా చేసితివి. నీవు నీ సైన్యము 

లను వెంట బెట్టుక్"ని కిష్కింధ కరిగి సుఖనుగా నుండుము, 

విఖీషణా ! నేను నీకు [పసాదించిన లం కారాజ్యమును పాలింపుచు ని రాజ్యము 

నందే యుండుము. అ ట్లుందునేని నిన్ను ఇఇదుడు సైతము ఎదిరింపలేడు. 
యౌ 

వర రాజంములను ఆ గమించుకోవలదు అని సూచన] 
ఫీ ' J 

స్వరా జ్యే వస లంకాయాం మయావత్తే పిఖిషణ 

న త్వాం ధరయితుం శరా స్సేందాఅపి దిదౌతనః. 129.16 
యె ఎని 

మి[తులారా ! నా తం[డిరాజ థాని యెన అ యోధ్యకు వెళ్ళుచున్నాను. 

ఫీ రందరును అనువుతింపుడు. 

ఈ మాటలు విని సుగీవాది వానరులును, విఖీమణఖుడును (శ్రీ రామునితో అను 

చున్నారు. 
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వానడలు : రామ(ప్రభూ! మాకును అయోధ్యకు రావలయు నని ఉన్నది. వనములలోను, 
పట్టణములయందును అల్లరి చేయక' మెలకువతో (పవర్తింపగలము. నీ అభిషేక 
మును దర్శించి నిన్ను కన్న కౌసల్యా బెవికి నమస్కరించి మా నెలవులకు మరలి 
పోగలము. మమ్ములనుకూడ నీ వెంట గొనిపొమ్ము. 

అయోధ్యాం గంతుమిచ్చామ స్పర్వా న్నయతు నో భవాకా 

ఉద్యుక్తా విచరిష్యామో వనాని నగరాణి చ 125.19 

దృష్ట్వా త్వా మభిషేకార్ష)ం కౌసల్యా మభివాద్య చ 
అచి రేణాగమిష్యామ స్ప్వాకాగృహా స్నృపతేస్పుత. 128.20 

లాముడు : మీ అందరనుకూడి అయోధ్యకు వెళ్లుట నాకును ఇష్టమే. న్ముగీవా ! వానరు 
లందరితోను విమానము నధిరోహింపుము. విఖీషణా! నీవును నీ మం|తులతో 
రమ్ము. అయోధ్యకు పోవుదము, 

అందరు పుష్పుకవివనములో కూర్చుండినారు. 

(శ్రీరాముని అనుజ్ఞ ౧ కొని విమానము ఆ కాళమార్షమున బయలు చేరినది. 

తేష్వారూఢడేషు సర్వేషు కౌజీరం పరమాసనమ్ 
రాఘ వేణాభ్యనుజ్లాత ముత్సపాత విహాయసమ్. 125.25 

ఏ) రాముడు సీతాదేవిని ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకొని బుజ్లగించుచున్నా డు. ( లు జా 

“నేను చేసిన కార్యము లన్నియు నీ నిమిత్తమే సుమా!” అని మరల మరల 
చెప్పుచోన్నాడు. విమానములో [పయాణము చేయుచు ఆ యా (పదేశములను సీతా 
'ేవికి చూపించుచున్నాడు. 

రాముడు : సీతా! చూచితివా ఈ లంకాపట్టణమును ! |తికూట పర్వతళిఖరముమీద 
విశ్వకర్మ దినిని ఎంత చక్కగా నిర్మించియున్నాడు ! 

ఇదిగో ! ఇదియే యుద్ధ భూమి. రాతనులును వానరులును లెక్కలేక చచ్చి 
పడిపోయిన చోటు. 

అదిగో చూడుము. అచ్చటనే నేను రావణుని సంహరించినాను. శేనురావూుని 
వధించుట నీ నిమిత్తమే సుమా! 

అత్ర దదత్తవర శ్ళేతే ప్రమాథీ రాక్షసేశ్వరః 
తవ హేతో ర్విశాలాకి రావణో నిహతో మయా. 126.5 

కుంభకర్ణుడు వధింపబడిన చోటు అదిగో ! (పవాస్తుడు ఇదిగో ఈ చోటనే 
పడిపోయినాడు. వానుమంతుడు ధూ|మాతుని వధించిన చోటు అం దున్నది చూడుము! 
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అదిగో అటు చూడుము. అచ్చటనే మన లత్ముణుడు ఇం|దజిత్తును వధించినాడు. ఇదిగో 
ఇచ్చేోటనే మండోదరి మున్నగు రావణుని భార్యలు 'వేయిమంది రావణుని గూర్చి 
విలపించినారు, 

ఇటు చూడుము. సముదతీరము కనబడుచున్నది. సము[దమును చాటి వచ్చి 
ఆ రాధి మే మందరము సేనలతో విడిసిన [ప దేశము. ఇదిగో సేతువు. సము దమునకు 

సేతువు కట్టించినాను. నలుడు దానిని ఎంత చక్కగా నిర్భించెనో చూడుము. నేతు 
నిర్మాణము సామాన్యమైన పనిగాదు. ఇది యంతయు నీకోసమే చేసితినిసుమూ ! 

ఏష సేతు ర్మయా బద్ద స్పాగరే సలిలార్లవే 
తనహేతో ర్వీశాలాకి నల సేతు స్పుదుష్కురః. 126.11 

సీతా! ఈ మహార్ణ్లవ మెట్లు గర్జించుచున్నదో చూడుము. అదిగో ! సము దము 
నుండి వెల్వడిన మైనాకపర్వతము. హనుమంతుడు నిన్ను చూడవచ్చినప్పుడు అతను 

వి|శమించుట్కకైె సము[దగర్భమునుండి బయటికి వచ్చినది. 

ఇదిగో ఇటుచూడుము. దీనిని సేతుబంధతీర్ణ మందురు. పూర్వము మహా దేప్పడు 
అనుగ్రహించిన తీర్థము. 

అత పూర్వం మహాదేవః ప్రసాద మకరో త్పభుః. 126.168 

ఇదిగో! విభీషణుడు నన్ను శరణుజొచ్చిన చోటు. అల్లదిగో కిష్కింధ! సు|గీవుని 
రాజధాని. నేను వాలిని వధించినచోటు ఇందే యున్నది. చూడుము, 

నీత: (ప్రభూ! విమానమును' కొంచెమునేపు ఆపిన బాగుండును. సు|గీనుని [వియభార్య 

లైన తార మున్నగువారిని, వానరపీరుల (స్త్రీజనములను. వెంటబెట్టుకొని 

అయోధ్యకు వెళ్ళవలయు నని ఆశపడుచున్నాను. 

(శ్రీరాముడు విమానమును నిలిపి సంగీవునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు: న్నుగీచా! వానరులందరును తమ తమ (స్త్రీజనములను వెంటబెట్టుకొని 

అయోధ్యకు రావలె నని సీత కోరుచున్నది. మీ రందరు నగరములోనికి పోయి 

మీ (స్త్రీజనములను వెంటబెట్టుకొని వేగరముగా రావలయును. 

[సీతాదేవి ఎంతచక్కని ఆలోచన చేసినది ! ఇంతకాలము ఇండ్లు వాకిండ్లు విడిచి వచ్చి 

యుండిన వానరులకు వారి భార్యా పుతులను చూచుకొను అవకాళమును కల్పించినది. 

పుష్పక విమానములో (పయాణము చేయు అదృష్టమును వానర స్త్రీలకు కలిగించినది. తమ 

(పియురాం[డకు ఇంత చక్కని మర్యాద జరుగుట వానరులకు ఎంత సంతోషము కలిగించును ! 
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మరియొక మాట. (శ్రీరామునివెంట అంతమంది మితు లున్నారు గదా! సీళాదేవికి 
మాతము చెలికశ్తె లక్క రలేదా 1] 

స్సుగీవాది వానరులు విమానము దిగి కిష్కింధ |వవేశించినారు. 

నుగీఖుశు : తారా! వానర్యస్త్రీ లందరిని వెంట బెట్టుకొని నీవు మాతోకూడ అయోధ్యకు 

రావలయును. ఇది సీతాదేవి కోరిక ఆమె ముచ్చట తీర్చుటకై. శీరాముడు 

_సమ్మతించినాడు. (శ్రీరామ పట్టాభి షేకోత్సవమునకు అయోధ్యకు సోగలుగు 
మహాభాగ్యము మన కందరకును కలుగుచున్నది. ఆలస్యము చేయక అందరును 

ఫఘముగా రావలయును. 

ప్రియే త్వం సహనారీఖి ర్వానరాణాం మహాత్మనామ్ 

రాఘ వేణాభ్యనుజ్ఞాతా మైథిలీ పియకామ్యయా. 126.26 

వానర స్త్రీలకు మవోభాగురాళై న సీతాదేవిని సందర్శింపవలెనని కోరిక కలిగినది. 

| ఆమె [పసాధమేకదా ఈ ప్రయాణము !] 

అందరు సింగారించుకొని వచ్చి విమాన 'మెక్కినారు. విమానము బుళ్యమూక 

పర్వతమును సమీపించినది. 

రాముడు; సీతా! ఇదిగో బుళ్యమూకపర్వతము. నాకును ను| గీవునికిని మె|తి కుదిరినది 
ఈ పర్వతముమీదనే. ఇదిగో పంపానరస్సు. దీనిచెంతనే, నిన్ను తలచుకొని 
తలచుకొని పరిపరివిధములుగా విలపించినాను సుమా! 

ఏషా సా దృశ్యతే పంపా నలినీ చిత్రకాననా 

త్యయావి హీనో యతాహం విలలాప సుదుఃఖితః. 126.95 

ఈ పంపాసరోవరతీరమున, ధర్మచారిణియైన శబరిని చూచినాను, 

అదిగో ! అదియే 'నేను కబంధుని వధించిన చోటు. 

ఇదిగో ! మహాత్ముడైన జటాయున నీకోసము రావణునితో యుద్దము 

చేసినచోటు. 

ఖరదూవణాదులను సంహారించిన (ప్రదేశ మదిగో ! 

సీతా! ఇదిగో మన పర్ణశాల. ఇక్కడనుండియేగచా రావణాసురుడు నిన్ను 
అపవారించినాడు! 

గోదావరీనదిని చూడుము. . 
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అదిగో అగస్తా్య శ్రమము. ఇదిగో సుతీక్షమహర్షి ఆశ్రమము. సీతా! అల్లదిగో 
శరభంగుని ఆశ్రమము. మన మీ ఆశ్రమము సమీపించుచుండినప్పుడు ఇం|దు డిచ్చటికి 
వచ్చియుండినాడు. జ్ఞాపక మున్నదా ! 

ఇదిగో దురాత్ముడైన విరాధుని వధించిన చోటు. అల్లిదే అత్రిమహాముని 

ఆశ్రమము. అనసూయాదేవిని నీవు దర్శించిన స్థలము. 

ఇదిగో చితకూటపర్వత ము. అయోధ్యకు రమ్మని నన్ను భరతుడు (ప్రార్థించిన 

చోటు. దూరముగా యమునానది కనబడుచున్నది చూడుము, అదిగో భరద్వాజా 

(శమము. గంగానది, శృంగి బేరపురము, అన్నియు ఇక్కడినుండి కనబడుచున్నవి 

చూడుము. అదిగో సరయూనది. అల్లదిగో మన అయోధ్య. నుఖముగా వచ్చి అయో 

ధ్యను మరల చూడగలిగినాము. సీతా! అయోధ్యకు నమస్కరింపుము. 

ఈ మాట విన్నంతనే వానరులు, విభీషణుడు, అందరును లేచి నిలువబడి 

అయోధ్యను చూచినారు. 

సీతారామలక్ష్మణులు భరద్వాజ్మాశమము చేరుట 

వనవాసము పదునాలుగు సంవత్సరముల కాలము పూర్తి అయినది. పంచమి 

నాడు [శీరాముడు భరద్వాజా శమమునకు చేరి ఆ మహార్షికి నమస్కరించినాడు. 

పూర్ణే చతుర్దశే వర్షే పంచమ్యా౦ లక్షుణా(గజః 

భరద్వాజాశ్రమం (ప్రాహ్య వవందే నియతో మునిమ్. 127.1 

రాముడు : స్వామీ ! అయోధ్య సుభికముగా నున్నదా! భరతుని పరిపాలనము 

బాగున్నదా ! మా తల్లు అందరికిని శేమమేకచా ! 

భరద్వాజుడు : (చిరునవ్వుతో) రామా! పంకదిగ్గుడును, జటిలుడును అగు భరతుడు నీ 

పాదుకలను పురస్కరించుకొని పరిపాలనము సాగించుచు నీ రాకకు ఎదురు 

చూచుచున్నాడు.. గృవామునందు అందరకును శేమమే. 

పంకదిగ్గస్తు భరతో జటిల స్త్వాం |ప్రతీకతే 
పాదుకే తే పురస్కృత్య సర్వంచ కుశలం గృహే 127.4 

ఆనాడు నీవు రాజ్య త్యాగముచేసి, జటావల్కులములు ధరించి సీతా లకు 

సమేతుడవై అరణ్యవాసము చేయ బయలు వెడలినప్పుడు నిన్నుచూచి దుఃఖితుడనై తిని. 

ఈ నాడు నీవు కార్యసిద్ధి నొంది, శ|తువుల జయించి, బంధుమ్మితుల గూడివచ్చుటచూచి 

సంతోషించుచున్నా ను. ఈ మధ్య'కాలమున నీకు కలిగిన సుఖదుఃఖము లన్నియు నాకు 
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అవగతములే. జనస్థాన రాకససంహోరము, సీ తాపహరణము, ను|గీవమై| తి, వాలివధము, 

వానుమంతుడు సముద్రమును లంఘించి సీతాదేవిని సందర్శించుట, సేతుబంధనము, 

రావణసంహోరము, దేవతాసందర్శ్గనము, వర్మపదానము సమస్తము నా తపస్సుచే శెలిసి 

కొన్నాను. 

నీ వేదేని వరము కోరుకొనుము. ఇచ్చెదను. ఈ పూట మీ రందరును ఇందుండి. 

నా యాతిథ్యము స్వీకరించి రేపు అయోధ్యకు పోవచ్చును. 

రాముణఢు : మవార్దులమాట కాదందునా ! నాకు ఒక్క నరముమా[తము | పసాడింపుడు, 

ఇప్పుడు కాలము కాకున్నను, అయోధ్యకు పోవు మార్షమునం దుండు చెట్ల 

యందు తీయని పండ్లును, రుచిగల 'తేనెయు ఉండునట్లు (వసాదింపుడు. 

ఖభరోదాంజుణు : రామచం; దా ! నీవు కోరినళు అగుగాక ! యీ U సి 
మహర్షి ఈ మాట పలికిన వెంటనే, ముప్పది యోజనముల పర్యంత మున్న 

చెట్లన్నియు పుష్పఫలభరితము లై నవి. ఎండియుండిన చెట్టునెతము మధువును [స్రవించి 

నవి. వానరుల ఆనందమునకు మేర లేదు. 

శ్రీరాముడు భరతుని యొద్దకు హనుమంతుని పంపుట 
అయోధ్యను తలచుకొని కొంత సేపు ఆలోచించి (శ్రీరాముడు వానుమంతునితో' 

అనుచున్నాడు. 

రాముడు : వానుమంతుడా ! నీ విప్పుడు అయోధ్యకు పోవలయును. దారిలో శృంగి బేర 

పురమున గుహుని కలిసికొని నా కేమసమాచారము చెప్పుము. నేను కుశలియె 

యుండుట విని గుహుడు సంతోషింపగలడు. అయోధ్యకు పోవుదారిని నీకు 

నూచింపగలడు. నీవు పోయి మా తల్లుల 'శేమసమాఇారమును తెలిసికొనుము. 

భరతుని కలిసికొని, నేను వనవాస|వతమును పూర్తి చేసి సీతతోను లవ్మణుని: 
తోను కేమముగా వచ్చితి నని చెప్పుము.నా చరితము నంతయు భరతునికి సవిన్తరముగా' 

"తెలియ జేయుము. రావణుడు సీతను అపహారిం చినసంగతి, సు|గీవునితో చేను చేసికొనిన 

స్నేహము, వాలి నిబర్మణము, నీతాన్వేషణము, నీవు సమ్ముదమును లంఘించి సీతను. 

చూచుట, సేతుబంధనము, రావణసంపహోరము, చేవతాసందర్భనము, వర[పదానము, 

మహవోదేవుని |పసాదమువలన కలిగిన దశరథ సమాగమము, వానర సేనాసమేతుడ నె 

కపిరా'జై న సుగీవుని గూడి, రాకనరాజైన విభీషణుని వెంట బెట్టుకొని, నేను వచ్చి 

యున్న సమాచారము, అన్నింటిని సవివరముగా భరతునికి ఎరిగింపుము. 
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నీ మాటలు విన్న భరతుని ముఖములో ఏ యే మార్పులు కలుగునో వానిని 

మెలకువతో |గహింపుము. నన్నుగూర్చి వమనుకొనుచున్నాడో, భరతుని మాటలు, 
చూపులు, ముఖవర్షము, సర్వము పరిశీలించి అతని అభి పాయమును గురుతింపుము. 

ఏతచ్ర్రుత్వా య మాకారం భజతే భరత స్తదా 
సచ తే వేదితవ్యస్స్యా తృర్యం యచ్చాపి మాం (పతి. 128.11 

. అనుభవించుచున్న రాజ్యమును వదలుకొనుట ఎట్టిచానికై నను కష్టముగనే 

యుండును. భరతునికి రాజ్యకాంత గలదేని, రాజ్యమును అతనికే వదలివేయుదము. 

నీవు భరతుని అభి పాయమును |గహించి త్వరగా వచ్చి చెప్పుము. భరతునికి రాజ్యమువె 

ఆసక్రి కలదేని మనము అంతదూరము పోనేల ? ఇక్కడనుండి ఇకై మరలిపోవుదము. 

తస్య బుద్ధిం చ విజ్ఞాయ వ్యవసాయం చ.వానర 

యావ న్నదూరం యాతాస్స్మ క్షిప్ర మాగంతు మర్షసి. 128.16 
సొ 

హనుమంతుడు - భరతుడు 

హానుమంతుడు మనుష్యరూపము ధరించి ఆకాళమార్షమున [పయాణము చేసి 

శృంగి బేరపుఠరములో దిగి గుహుని కలిసికొని 

వొనుమంతుడు వ గుహుడా! నీ సఖుడె న శ్రీరాముడు సీశాలత్మణ సమేతుడై కుశలియె 

యున్నాడు. తన కేమసమాచారము నీకు తెలియజేయుమని చెప్పిపంపినాడు, 

నేడు పంచమికదా ! ఈ రాతి వారు భరద్వాజాశమములో నిలిచి రేపు 

[పొద్దున బయలుదేరి రాగలరు. 

ఈ వార్త గుహునితో చెప్పి హనుమంతుడు ఆశాశమార్గముననే [పయాణము 

సాగించి దారిలో పరళురామతీర్ధమును, వాలుకీనదిని, గోమతినదిని తిలకించుచు పోయి, 

సాలవనమును అనేక జనపదములను దాటి అయోధ్యకు [కో నెడు దూరములో నున్న 

నంది[గామము చేరి భరతుని చూచినాడు, 

భరతుడు జటాజినములు దాల్చి, తాపసవృ త్తిలోనుండి, కృళించి, [(బహ్మ తేజస్సుతో 

వెలుగుచున్నాడు. రామపాదుకలను పురస్తరించుకొని రాజ్యపాలనము చేయుచున్నాడు. 

మంత్రులు, పురోహితులు, సేనాధ్యతులు కాషాయవ(స్త్ర ములను ధరించి రాజ్య 

పాలనలో భరతునికి తోడ్పడుచుండినారు. 

భరతుడు నారచీరలు కట్టుకొనియుండ పౌరులు భోగము లనుభవింపగలరా ! 
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నహి తే రాజపు త్రం తం చీరకృష్ణాజినాంబరమ్ 

సరిభోకుం వ్యనస్యంతి పొరా వై ధర్మవత్సలాః 128.33 

ధర్మవ్మిగహు డైన భరతుని జూచి హనుమంతుడు అంజలి ఘటించి 

వొనుచుంతుడు : ధర్మమూ ర్తీ ! జటావల్కల ధారియె దండ కారణ్యములో వసించుచుండిన 

ఎవ్వనిగురించి నీ విట్లు దుఃఖపడుచుంటివో ఆ (శ్రీరాముడు తన కేమసమాచార 

మును చెప్పుమని నన్ను నీ యొద్దకు పంపినాడు. దారుణమైన నీ శోకమును 

వదలి పెట్టుము. ఈ తణములోనే నీవు (శ్రీరాముని కలిసికొనగలవు, [శీరాముడు 

రావణుని వధించి సీతాదేవిని తెచ్చుకొని. మవోబలు లగు మిత్రులను గూడి 

సీతా చేవితోను, లత్ముణునితోను వచ్చుచున్నాడు. 

ఈ మధురవాక్కులు వినుటతోడనే భరతుడు ఆనందవరవశుడె సొమ్మసిల్లి 

నాడు. కొంత సేపటికి తేరుకొని 

భరతుడు: (హనుమంతుని కవుగిలించుకొని ఆనందబాప్పు నే తు డై ) నీవు చేవతవో 

మానవుడవో తెలియుటలేదు. నాకు [పియవాంర్డను చెప్పి అమందానందము 

కలుగచేసితివి. నీకు పొరితోషికముగా లకగోవులను, నూరు [గామములను, 

సాలంకృతలు శుళాచారలు అగు పదునారుగురు కన్యలను ఇచ్చుచున్నాను. 

అనేక సంవత్సరముల[కిందట దండకారణ్యమున కరిగిన నా నాథుడైన 

(శ్రీరామునిమాట ఎంతకాలమునకు విన్నాను! మానవుడు జీవించియుండు 

నేని నూరుసంవత్సరములకై నను ఆనందము పొందగల డన్న లోకోక్తి ఇప్పుడు 

సత్యమే అయినది. 

కల్యాణీబత గాదేయం లౌకికీ (పతిభాతి మే 

ఏతి జీవంత మానందో నరం వర్షశతాదపి. 129.2 

(శ్రీరామునికిని వానరులకును మతి ఎట్లు కుదిరినది ? 
యో మ య 

వానుమంతుడు : (శ్రీరాముడు చితకూటములో నున్నంతవరకు జరిగినసంగతి నీకు తెలి 

సీరో: యున్నదిగదా ! (శ్రీరాముడు నిన్ను అయోధ్యకు పంపినపిదప చిత్రకూట 

మును వదలి దంగ రణ్యములో (ప్రవేశించినాడు. అక్కడ రామలక్ష్మణులు. 
విరాధు డను రాఒసుని వధించినారు. అక్కడనుండి కదలి కొన్ని ఆ|శమములలో 
కొంతకాల ముండి ఆ పిదప జనస్థానము చేరినారు. అచ్చటికి శూర్బణఖ అను 
రాకుసి వచ్చినది. లవ్మణుడు దాని ముక్కు_చెవులు ఖండించినాడు, ౩ కారణ 
మున పదునాలుగువేలమంది రాక్షసులు రామునిసై దండె_త్తినారు. శ్రీరాముడు 
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వారి నందరిని మూడుగడియలలో వధించినాడు. రావణాసురుని అనుచరుడైన 

మారీచుడు ఒక రత్నమయమొన జింకరూపమున వచ్చి సీతాదేవికి కనిపింపగా 

సీతాదేవి ఆ జింకను పట్టి తెమ్మని శీరాముని -వేడినది. రాముడు దానిని తరుము 

కొనిపోయి తుదకు ఒకబాణము వేసి దానిని కూల్చినాడు. లవ్మణుడును ఆశ 

మమునుండి రాముని వెనుకనే వెళ్ళినాడు. రామలవ్మణులు ఆ|శమములో లేని 

సమయమున రావణాసురుడు ఆ|శమములో (వవెశించి సీతా బేవిని అపవారించి 

నాడు. సీతాదేవిని రతీంచుటకు (వయత్నించిన జటాయువును రావణుడు 

యుద్దములో వధించి సీతాదేవిని తీసికొని ఆకాశమార్లమున వెళ్ళినాడు, 

ఈ సంఘటనమును ఒకపర్వతముమీదనున్న వానరఏరులు చూచినారు. రావణుడు 

సీశాదేవినీ లంకకు కొనిపోయి ఆమెను వశపరచుకొనుట కై ఎన్నియో [పయత్న ములు 

చేసినాడు, ఆమె రావణుని తృణీకరించి మా'టలాడినది. ఆ రావణుడు సీతా చేపిని అశోక 

వనమున ఉంచినాడు. 

జింకను వెన్నంటిపోయిన రాముడు ఆ|శమమునకు మరలివచ్చి చూడగా సీతా 

చేవి కనిపింపలేదు. ఆమెను వెదకుచుండుటలో జటాయువు కానవచ్చినాడు. జటాయువు 

వాతుడై పడియుండినాడు. అతడు మీ తం|డికి స్నేహితుడు. [శ్రీరాముడు జటాయువు 

నకు అగ్ని సంస్కారము వేసినాడు. రామలత్మణులు సీతా చేవికొరకు కొండలు, నదులు, 

వనములు వెదకుచు తిరుగుటలో వారికి కబంధు డను రాతనుడు కనిపించినాడు. 

ఆ కబంధుడు చెప్పినమాటనుబట్టి రామలక్షుణులు బుశ్యమూకపర్వతముచేకి ను|గీవుని 

కోలిసికొన్నారు. రాముడును సుగీవుడును వారి కష్టసుఖములను ఒకరి కొకరు అలుపు 

కొని మిత్వులెనారు. స్యుగీవుని అన్న మైన వాలిని రాముడు నిగహించి ను(గీవునికి 

కపిరాజ్యము నిప్పించినాడు. సీళా దేవిని వెదికింతు నని సుగీవుడు (శ్రీరామునికి మాట 

ఇచ్చి పదికోట్ల వానరవీరులను నాలుగుదిక్కులకు, పంపినాడు. సుగీవుడు మాకు 

నిర్ణయించిన గడువు మేము వింధ్యపర్వత గుహాలలో తిరుగుచుండగా దాటిపోయినది. 

మేము దుఃఖపడుచుండగా జటాయువు అన్నయొన సంపాతి మాకు కనబడి సీతాదేవి 

లంకలో రావణుని ఇంట నున్న వృత్తాంతమును శతెలియశేసినాడు. లంకను చేరుటకు 

నూరుయోా జనముల సము దమును దాటవలయును. మూ వారి కందరికిని దిగులుపుట్టనది. 

దుఃఖంచుచు కూర్చుండినారు. అప్పుడు చేను పూనుకొని సము దమును లంఘించి 

దుఃఖముతో కుమిలిపోవుచున్న సీతాలేవిని అశోకవనములో చూచినాను. శ్రీరాముడు 

నా చేతి కిచ్చిపంపిన అంగుళీయమును ఆమెకు గుర్తు చూపించి ఆమె వృత్తాంతమును 

"తెలిసికొని ఆమెయొద్దనుండి ఒక గుర్తు గైకొని రామునిచెంతకు వచ్చినాను. విషయ 
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మును తెలిసికొని (శ్రీరాముడు రావణుని వధింపబూనుకొని వానరసై న్యసమేతు డై 

సము దతీరము చేరి నలునిచేత సముద్రమునకు సేతువు కట్టించినాడు. అందరము లంకకు 

వెళ్ళి యుద్దము చేసినాము. నీలుడు |ప్రహాస్తుని వధించినాడు. రావణుని కుమారుడై న 

ఇం|దజిత్తును లత్మణుడు వధించినాడు. (శ్రీరాముడు కుంభకర్ణుని, రావణుని 

సంహారించిసాడు. 

ఆ తరువాత ఇంద్రుడు, వరుణుడు, శివుడు, [బహ్మా దేవుడు, దశరథుడు సాజాత్క_ 

రించినారు, (శీరామునికి వరము లిచ్చినారు. అటుపిమ్మట (శ్రీరాముడు సీతా లత్మణుల 

సమేతుడై పుష్పుకవిమానముమీద బయలుదేరి కిష్కింధమీదుగా వచ్చి ఇప్పుడు 

భరచ్వాజాశ్రమములో ఉన్నాడు. _శేపు (పొద్దున పుష్యమినతత్రములో ఇక్కడికి 

రాగలడు. నీవు శేపు పొద్దున శ్రీరాముని తప్పక చూడగలవు. 

ఖభరతుణు : (అంజలి ఘటించి సంతోషముతో) ఎంత కాలమునకు ఫలించినది నా కోరిక! 

| రామాగమన వార్త భరతునికి ముందుగా అందించుట చాల ముఖ్యము, వురునాడు 

(పొద్దుననే (శ్రీరాముడు కనబడనిచో భరతుడు అగ్నిప వేశము చేయును. కావున, _ రాముడు 

ముందుగా వానుమంతుని పంపినాడు. అదిగాక, శుభ "వార్త నైనను తటాలున ప్పరాదు. 

శ్రీరాముడు మరునాడు వచ్చునని ముందు తెలిసిన యెడల, (శ్రీరాముడు చ్చువేళకు 
భరతుడు కలత జందకయుండును] 

హనుమంతుడు తెచ్చిన శుభవార్య విని భరతుడు ఆనందభరితుడై. శ|£ ఘ్నునితో 
చెప్పుచున్నాడు. 

ఖొరోతుడు : తమ్ముడా | పట్టణమునకు అలంకారము చేయింపుము. నగరముః *ని దేవా 

లయములను, మంటపములను, గంధమాల్యములతో అలంకరిం) మంగళ 

వాద్యములను ఏర్పాటు చేయింపుము. సూర్యోదయములోపల సర్వము సిద్దము 

కావలయునుసుమా ! 

శ తుఘ్నుడు 'వెక్కువేలమంది పనివారిని నియమించి, నంద్మిగామమునుండి 
అ యోధ్యవరకు మిట్టపల్లములు సవరించి చారి బాగుచేయించినాడు. నగరమునందు 

శీశతలజలములు చల్రించి, “పేలాలు, పుష్పములు వెదజల్లించినాడు. పతాక లె_త్తించి 

నాడు. గృహము లన్నియు అలంకారములు చేయింపు డని పురజనులకు ఉత్తరువు లిచ్చి 
నాడు. రాజమార్గములలో పుష్ప తోరణములు కట్టించి విడిపూవులు చల్లించి ముగ్గులు 

'ెట్టించినాడు, 

రాజభార్యలు, మంతులు, సైనికులు, వారి (స్ర్రీజనములు, కౌసల్య, సుమి[త, 

కె శేయి రామదర్శన లాలసుశై. నంద్మిగామమునకు బయలుదేరినారు. వేలకొలది 
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ఏనుగులకు, గుట్ణ ములకు, అలంకారములు చేసి తీసికొనిపోయినారు. అయోధ్యానగర 

మంతయు నంది|గామమునకు నడ నది. 

కృత్స్నుంతు నగరం తత్తు నంది(గామ ముపాగమత్, 130.16 

మహాత్ముడైన భరతుడు రామపాదుకలను శిరస్సుపై ధరించి శ్వేతచ్చ[తమును 

చామరములను గైకొని, మంతుల గూడి, (శీరామునికి స్వాగత మిచ్చుటకు ఎదుశేగి 

నాడు. కొంత సేపు (శీరామునికోనమె నిరీక్షించి హనుమంతునితో 

భరతుణు 2: హనుమ౦తుడా ! (శీరాము డింకను రాలేదేమి ? నీవు నూచించిన వానర 

సైన్యముల జాడయే కానవచ్చుటలేదు! నీ వానర చాపల్యముచే చెప్పిన 

మాటలు కాదుగదా! 

కచ్చి న్నఖలు కొ పేయీ "సీవ్యతే చలచి త్తతా, 130.22 

వొశుమంతుడు : భరద్వాజ |పసాదమువలనను, ఇం|దుని వరదానమువలనము దారిలోని 

చెట్టయందు ఫలములును తేనెయు సమృద్దిగా ఉన్నవి గనుక తినుచు, (తాగుచు, 

మావారు నెమ్మదిగా వచ్చుచుందురు. అదిగో! శబ్దము వినవచ్చుచున్నది. వానర 

సేనలు గోమతీనదిని దాటుచున్నవి. వాలుకినీనదిలో దుమ్ము కేగినది చూడుము. 

ఆ నదిని చాటియుందురు. సాలవనములో విహారించుచున్నారు కాబోలు ! 

సితారామలక్కుణులు పుష్పకవిమానములో నంది|గామమునకు వచ్చుట 

అదిగో పుష్పుకవిమానము ! దూరముగా కనబడుచున్నది చూడుము. దానిలో 

నున్నాడు (శ్రీరాముడు. సీతారామలత్మణులు, సుగీవుడు, విఖీషణుడు దానిలో 

నెక్కివచ్చుచున్నారు. 

విమానమును చూచి సంతోషించి “ఇదిగో! వచ్చుచున్నాడు (శీరాముడు” అని 

అచ్చటి జను లందరును కోలావాలము చేసినారు. పుప్పకవిమానములోనున్న |శీరాముని 

చూచి [ప్రజలు నమస్కరించినారు. [పకిజ్ఞ తీర్చివచ్చిన (శ్రీరామునికి భరతుడు స్వాగత 

మిచ్చి పూజించినాడు. 

ప్రాంజలి ర్భరతో భూత్వా ప్రహృష్టో రాఘవోన్ముఖః 

స్వాగతేన యథార్థేన తతో రామ మపూజయత్. 180.84 

తతో విమానా(గగత ౦ భరతో భ్రాతరం తదా 

వవందే ప్రయతో రామం మేరుస్థమివ భాస్క-రమ్, 180.36 
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(శ్రీరాముని ఆజ్ఞానుసారము విమానము నేలమీద |వాలినది. (శ్రీరాముడు 

విమానములోనికి భరతుని చేర్చుకొన్నాడు. భరతుడు (శ్రీరామునికి శిరసా నమస్కా 

రము చేసినాడు. (శ్రీరాముడు భరతుని లేవనెత్తి అంకపీఠమున . కూర్చుండ బెట్టుకొని 

(ప్రీతితో కవుగిలించుకొన్నాడు. 

తం సముతాపః కాకుత్స శ్చిరస్యాక్షీ పథం గతమ్ 
° థి బీ థి బి 

అంకే భరత మారోప్య ముదిత; పరిషస్వ జే. 100.80 

భరతుడు లత్మణునికి స్వాగత మిచ్చి, సీతాదేవికి అభివందన మొనర్చినాడు. 

సుగివుని, జాంబవంతుని, అంగదుని, మెందుని, ద్వివిదుని, నీలుని, బుషభుని, సుషేణుని, 
నలుని, గవాతుని, గంధమాదనుని, శరభుని, పనసుని, వీరి నందరిని కవుగిలించుకొన్నా డు. 
వా రందరు మనుష్యరూవములో నున్నారు. అందరును ఆనందించి, భరతుని కేమసమా 

చారము అడిగినారు, 

భరతుడు ను|గీవుని మరల కవుగిలించుకొని 

భరతుడు ; సుగీవా | నీవు మా నలుగురకు ఐదో తోడబుట్టు వయితివి. 

త్య మస్మాకం చతుర్జాం తు భాతా సు(గీవ పంచమ; 

సౌహృదా జాయతే మిత్ర మపకారో ఒరిలక్షణమ్. 180.45 

భరతుడు విభీషణుని మంచిమాటలతో అనునయించి 

భరతుణు: విథీవణా! మా భాగ్యవళమున నీ సాహాయ్యముచే దుష్క_రకార్యను 

సాధింపబడినది. 

విఖీషణ౦ చ భరత స్పాంత్యంవాక్య మథా[బవీత్ 

దిష్ట్యా త్వయా సహాయేన కృతం కర్మ సుదుష్క_రమ్. 180.46 

శ[తుఘ్నుడు రామలక్షుణులకు నమస్కారములు చేసి సీతాదేవి పాదములకు 
మొక్కి. నాడు. 

క్రీరాముడు తల్లిపాదములు పట్టుకొని (మొక్కి, నుమ్మితకును, శై శేయికిని (_ య లు (టా ఈ... 

నమస్కరించి, వసిష్టథ గవానునికి అభివాదన మొనర్చినాడు. 

(పజ లందరు చేతులు జోడించి నమస్కరించి [శ్రీరామునికి గొప్పస్వాగత మిచ్చి 
నారు. తామర మొగ్గలవలె నున్న ఆ చెమోడ్చులను (శ్రీరాముడు పతిగహించి 
ఆదరించినాడు. భరతుడు రానుపాదుకలను తెచ్చి (శ్రీరాముని పాదములకు స్వయ 
ముగా తొడిగినాడు.. 
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పాదుకే తే తు రామస్య గృహీత్వా భరత స్వయమ్ 

చరణాభ్యాం నరేంద్రస్య యోజయామాస ధర్మవిత్, 180.52 

భరతుడు : (అంజలి చేసి) రామా! నీ రాజ్యమును నీ కప్పగించుచున్నాను. నీవు మరల 

అయోధ్యకు వచ్చి రాజు వగుట చూడ గలిగితిని. నా కోరిక ఫలించినది. నా 

జన్మము కృ తార్ష మయినది. = 

అద్య జన్మ కృతార్గం మే సంవృ త్తశ్చ మనో రథః 

యస్యాం పశ్యామి రాజాన మయోధా్యం పృనరాగతమ్. 100.54 

నీ ధనాగారమును, ఛాన్య శాలను, నీ నగరమును, నై న్యమును, చూచుకొనుము. 

అప్పటికం"బును ఇప్పుడు పదింతలు పృద్దిపొందినది. ఇదియంతయు నీ ప్రభావమే. 

అవేకతాం భవాకా కోశం కోష్టాగారం ప్పరం బలమ్ 

భవత స్తేజసా సర్వం కృథం దశగుణం మయా 190.55 

భరతుని పలుకులు విని, భరతునికి అన్నయందుగల భక్తిని జూచి న్ముగీవాది 

వానరులును, విఖీషణుడును కన్నీరు విడిచినారు. 

తథా (బువాణం భరతం తం దృష్ట్వా ఛాతృవత్సలమ్ 

ముముచు ర్వానరా బాష్పం రాక్షసశ్చ విభీషణః. 130-56 

[ఈ కన్నీరు సిగ్గువలన కలిగినదో ఆనంద మువలన వచ్చినదో! సు గివుడును, విఖీషణుడును 

అన్నలను చంపించినవారు గచా! శ్రీ రామభరతుల సమావేశద్భశళ్య మును చూచి చారు ఎంత 

ఆశ్చర్య పడిరో,. వారికి ఎన్ని ఆలోచనలు కలిగినవో వారికే తెలియవలెను. వారల కన్నీరు 

మొత మే మనకు కనబడుచున్నది ! | 

(శ్రీరాముడు భరతుని తన ఒడిలో కూర్చుండ బెట్టుకొన్నాడు. పుష్పక విమా 

నము మీదనే [ప్రయాణము చేసి అందరును భరతుని ఆశ్రమమునకు వచ్చి వినూనము 

నుండి దిగినారు. 

వంటనే, శీరాముడు ఆ పుష్నక  విమాసమును కుబేరుని యొద్దకు పొమ్మని 

ఆజ్ఞాపించినాడు. శ్రీరాముని అనుజ్ఞ గొని విమానము కు బేరుని యొద్దకు వెళ్ళినది, 

తతో రామాభ్యనుజ్ఞాతం తద్విమాస మను త్తమమ్ 
ఊఉ త్తరాం దిశమాగమ్య జగామ ధనదాలయమ్. 130.60 

[విమానము పంపుటను గూర్చి విధీషణునితో ఒక మాటకూడ అనలేదు. దీనిని గురించి 

విఫీషణు జేమనుకొన్నాడో ! స్నుగీవాది వానరులును, విఖీషణుడును అయోధ్యనుండి వారి 

చారి నెలవులకు వెళ్లువర కైనను విమానము నుంచుకొనక పంవివేసినాడు ! అందరును 
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ఆకాశమార్గమున ఎగిరి వెళ్లగలిగినవారు కాబట్టి చారి తిరుగు [పయాణమునకు విమానము 
అక్కరలే దనుకొన్నాడు కాబోలు (శ్రీరాముడు ! 

ఏది యెట్లున్నను ఎవరివస్తువు వారియొద్ద 'నుండుటయే మంచిది అని తలచి కాబోలు 
తానే విమానమును పంపివేసినాడు] 

అందరును భరతుని ఆశ్రమము చేరినారు, (శీరాముడు వసిష్లుని పాదములకు 

మస్కరించినాడు. ఇద్దరును పక కాలములో వారివారి ఆసనములమీద కూర్చుండినారు. 

[అదియే మర్యాద. ] 

శ్రీరాముడు అయోధ్యకు వచ్చుట 

భరతుడు శిరస్సున అంజలి ఘటించి [శీరామునితో అనుచున్నాడు 

శిరస్యంజలి మాఢాయ క్రై కేయ్యానందవర్గనః 
బభాషే భరతో జ్యేష్టం రామం సత్యపరా[క్రమమ్. 1811 

భరతుడు : రామా ! నీవు నా తల్లిని పూజించి ఇచ్చిన యీ రాజ్యమును నీకు అప్పగించు 
చున్నాను. ఈ రాజ్యభారమును వహించుటకు నాకు శ క్రి లేదు. ఒక దృఢమైన 
వృషభము మోయవలసిన బరువును చిన్నదూడ మోయగలదా |! నీవు పట్టాభి 

చేకము చేసికొనుము. జ్యోతిశ్చకము ఎంతకాలము తిరుగుచుండునో, ఈ 
భూమండలము ఎంతకాల ముండునో, అంతకాలమును నీవు సమస్త రాజ్య 

మును పాలింపుచుండుము. 

యావదావ ర్తతే చక్రం యావతీ చ వసుంధరా 
తావ త్త్వమిహ సర్వస్య స్వామిత్వ మనువ రయ. 131.1t 

భరతుని సం|పార్గనము శ్రీరాముడు అంగీకరించినాడు. సుఖవాస్తులును నిపుణు 
లును అగు శ్చ శువర్షకులను శ తుఘ్నుడు పిలిపించి, ముందు భరతునికిని లవత్మణునికిని 

జటలు విప్పించి, ౩ళసంస్క్కారములు మంగళస్నానములును చేయించినాడు. తరువాత 
సు[గీవునికిని, విఖీమణునికిని మంగళస్నానము లైనవి. ఆవల, శ్రీరాముడు తన జటలు 
విప్పించుకొని మంగళన్నాన మొనర్చినాడు. శ|తుఘ్నుడు రామలవ్మణులకు అలంకార 

ములు చేయించినాడు. అంతఃపుర (స్త్రీలు సీతాదేవికి అలంకారము చేసినారు. 

' కుమారునిమీద ఉండు (పేమ ననుసరించి కౌసల్యాదేవి వానరవీరపత్ను లందరి: 
కిని అలంకారములు చేయించినది. 

సుమంతుడు రథము - నాయ త్తపరచినాడు. సూర్యమండల సంకాశ మెన 

ఆ రథమును (శీరాము డారోహించినాడు, 
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సు గీవుడు, హనుమంతుడు దివ్యవ(న్త్రృములు ధరించి, అలంకారములు చేసికొని 

అయోధ్యకు బయలుబేరినారు. 

వానరపత్నులును, సీతాదేవియును అయోధ్యా నగరావలోకన కుతూవాల 

ముతో వచ్చుచున్నారు. 

పట్టాభి పేక |దవ్యములను సిద్దము చేయుటకై మంతులు అయోధ్య కరిగి 

మరల రాముని కదురు వచ్చినారు. 

(శ్రీరాముని రథమునకు భరతుడు సారథి అయినాడు. శ[తుఘ్నుడు [శ్రీరామునికి 

ఛత్రము పట్టినాడు. లకణుడును, విఖీషణుడును వింజామరలు వీచుచున్నారు. 

దేవతలు, మహర్షులు ఆకాశమున గుమిగూడి |శీరాముని [పస్తుతించినారు. 

సు గీవుడు శ తుంజంరుమను ఏనుగు నెక్కివచ్చుచున్నాడు. వానరవీరులు మనువ్య 
రూపములు చాల్చి వివిధాభరణభూపితులై తొమ్మిదివేల 'పనుగులమీద వచ్చుచున్నారు. 

శంఖ భీరీనినాదములతోను, మంగళ వాద్యశబ్దములత్ తోను, భూనభోంతరాళములు 

పూరితము లై నవి. 

అక్షతలు, కుడుములు కొనివచ్చు [బాహ్న్మణులును, గోవులును, కన్యకలును, 

(శ్రీరామునికి ముందు నడచినారు. 

సుగీవుని స్నేహము, హనుమంతుని (ప్రభావము, వానరవీరుల పరా[క్రమము, 

విభీషణుని శరణాగతి మున్నగు విశేషము లన్నియు |శీరాముడు మంతుల శెరిగింపగా 

వారు విస్మితు ల్రైనారు. 

(శ్రీరాముడు తన మితులతోకూడ అయోధ్యా పట్టణము [పవేశించినాడు. 

పురజనులు ఇంటింటను పతాక లెతి నారు, 

'ఢ్రీరాముడు తల్గులకు నమస్కరించి దశరథుని భవనమున (ప్రవేశించి భరతునితో 

చెప్పుచున్నాడు. 

రాయుడు: భరతా! అశోకవనళోభిత మెన నా భవనమునందు స్నుగీవుని విడియింపుము. 
అ 

యచ్చ మద్భవనం శ్రేష్టం సాళోకవనికం మవాత్ 

"ముక్కా వైడూర్య సంకీర్ణం సుగ్రీవాయ నివేదయ. 181.45 

భరతుడు ' స్నుగీవుని చేయిపట్టుకొని తోడ్కొనిపోయి. రామమందిరములో 

(పవేశ పెట్టినాడు, శ|తుఘ్నుడు ఆ భవనమును సకలసౌందర్యసంపన్నము గావించి 

సు|గీవునికి సంతోషము కలుగ వేసినాడు. 
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పిమ్మట. బుత్విజులు, డా గ్షవావ్మాణుల్స్యు కన్యకలు. మంతుల్లు ఖీ సారులు, 
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యరులు, సీతారాములకు. అధి కేకము. చేసినారు. వసిష్టాద్ధులిచే ఇహ్యూళ్తు లై. న్న లోక. 

పాలురు నల్వురును, తదితర 'దేవతలు అందరును ఆక్షాళమ్యులో, ఫమావిష్టులె .న్య్లమ్లుల్లో, 
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రు 

వున్న సమస్త ఓవధుల రసముతో అభిషేకము చేసినారు. (శ్రీరామునికి శతుఘ్నుడు 
శ్వేతచ్చ[తము పట్టినాడు, సుగీవుడును విథీషణుడును చామరములు వీచినారు. 

దేవేం[దుడు పంపిన నూరుకమలముల సువర్ణ హోరమును వాయుదేవుడు కొని 

వచ్చి | శ్రీరామునికి నమర్పించినాడు. అదిగాక మరియొక  మణిరత్న విభూషిత మైన 

ముత్యాలహారమునుగూడ ఇం|దుడు పాయుదేవునిచే పంపినాడు. చేవగంధర్వులు 

పాడినారు. అప్పరసలు ఆడినారు. వృతములు ఫలభరితము (లి నవి, పుష్పములు సువాసన 

నలు వెదజల్లినవి. 

(శ్రీరాముడు లక్ష గుట్లమ-లను, లవ పాడియావులను, నూరు వృషభములను 

హదికోట “బంగా ణెములను, వ సాభరణములను హ్నూం స ముప్పదిక టీ బంగారు నా జౌములను, స్రాభరణములను (బాహ్మడుల కొనంగి 

సనా నించినాడు. 

ను గీవునికి రత్నమయ మైన కాంచనమాలను, అంగదునికి వ|జరత్న విభూషిత 

మైన అంగదమును కానుకలుగా ఇచ్చినాడు. (శ్రీరాముడు సీతాదెవిచెతికి చం|దకిరణ 

సమ్మపభమైన ఒక ముక్తాహోరము నొసంగినాడు. సీతాచేవి (శ్రీ రామునివంక దృష్టి 

నిలిపి ఆయన సమ్మతించుట (గహించి, వస్త్రములను ఆభరణములను పానుమంతునికి 

ఇచ్చినది. తనకంఠమునుండి హోరమును తీసి, మాటిమాటికి వానరుల వెఫపును తన భర్త 

వె పును చూచుచుండినది. 

అవేకమాణా వై దేహీ (పదదొ వాయుసూనవే, 181.74 

అవముచ్యాత్మనఃకంఠా ద్దారం జనకనందినీ 

అవ క్షత పారీన్ సరాన్ భరారం చ ముహుర్ముహుః, 181.75 
షా రం [UR a) 

“ఇ” ష్ ది _ wl wr ళ్ 7 ఇంగితజుడె న (శృ్రిరాముడు సీతా దేవి మనస్సు |గహించి 
వా ల 

రాయుడు : దేవీ ! పౌరుషము, పరా[కమము, బుదియు ఎవ్వనియందు కలవో గుర్తించి 
ఇ ఫో స సా a స ఇ ని ఇష్టమువచ్చిన వాని రకు. 

పదేహి సుభగే హారం యస్య. తుష్టాసి భామిని 
డు ॥ 

. పౌరుషం వికమో బుద్ది ర్యస్మి న్నేతాని సర్వశః. 181.77 
GG అ 

ఈ మాట విని సీతాదేవి ఆ ముకాహోరమును వానుమంతుని కిచ్చినది. హానుమం 

తుడు ముక్తాహారమును ధరించి శెల్పనిమేళుముతో గూడిన పర్వతము |వకాశించినట్లు 
కో భిల్లినాడు, 
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ద్వివిదునికి, మైందునికి, నీలునికి, తదితర వానరవీరులకును యథా యోగ్యముగా 

శ్రీరాముడు బహుమతు లిచ్చినాడు. విభీషణుడు, సు|గీవుడు, వానుమంతుడు, జాంబ 

వంతుడు మున్నగు వానరో త్తములును (శ్రీరాముడు కావించిన మర్యాదల నందుకొని 

వారివారి నెలవుల కరిగినారు. 

ను|గీవుడును, ఇతరవానరులును రామాభిషేకము సందర్శించి పరమానందభరి 

తులై కిష్కింధకు వెళ్ళినారు. 

విభీషణుడు తన కులధనమును పొంది లంకకు పోయినాడు. 

లబ్ధ్వా కులధనం రోజా లంకాం పాయాద్విభీషణః. 131.85 

[ కులధన మనగా రంగవిమాన మని కొందరూ, లంకా రాజ్యమే కులధన మని మరికొందరు 

అందురు. ] 

(శ్రీరాముడు పట్టాభిషిక్తుడై లవ్మణునితో అనుచున్నాడు. 

రాముడు : లక్ష్మణా ! నీవు యువరాజువై ఈ రాజ్యభారమును నాతోపాటు వహింపుము. 

ఎంత చెప్పినను లత్మణుడు సమ్మతింవలేదు. - 

| లవ్మణునిక రాజ్యముతో పనియేమి ? రామసేవయే చాలును. ] 

“కావున, (శ్రీరాముడు భరతునికి యావరాజ్య పట్టాభి శే సేకము చేసినాడు. 

సర్వాత్మనా పర్యనునీయమానో 

యదా న సౌమిత్రి రుపైతి యోగమ్ 

నియుజ్యమానోపి చ యౌవరాజ్యే 

తతోఒభ్యషించ దృరతం మహాత్మా. 181.88 

[ఎన నేమి! 3 కేయి ఆశించిన భరతుని యౌవరాజ్య పట్టాభి షే సఫేకము జరిగినది. ] 

రామరాజ్యము 

శ్రీరాముడు పౌండరీక ము, అశ్వమేధము, మున్నగు అనేక యజ్ఞ ములను అనేక 

పర్యాయములు నిర్వ ర్హించినాడు. (శ్రీరాముడు నూరు అశ్వమేధ యాగము లొనర్చి 

నాడు, లమ్మణసహితుడై. రాజ్యనును పరివాఠించినాడు. 

రామరాజ్యములో వ్యాధిగాని, భయముగాని, వై ధవ్యముగాని లేదు. దొంగ 

తనము లేదు. ఎట్టి అన నర్థములును లేవు. చిన్నవారికి "పెద్దవారు (చేత కార్యములు జరు 

పుటలేదు. సమస్త స్త్ (ప్రజలు ఆనందమయు లై యుండినారు. (శ్రీరాముని తలచుకొని, 

(పజలు తమ విరోధములు వదలుకొన్నారు, ఒకరి నొకరు హింసించుట మానుకొన్నారు, 

అందరును ధర్మపవ_ర్తకులై యుండినారు., 
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[(వభువు- "మురచిహోడై న ౫ పజలు'' "మం చివారుగా స “నుందురు; 2 మున 'ఇండ్లలోను అం తే. 

i 'పెర్దజారు 'మంచిపా” రగుదులేని పలల మం చివాకుగో ఉందురు. పిల్లల. 'శేనుముకోస మైనను 

పెద్దవారు సన్మార్లముల న నుండుట, అవసర్భము. క. og ను పపం 
జ్య 

pil . శామళోబ్ధములో: పక్యాడ చూచినను. (ఫలమని గురించిన మాటలే వినిపించు 

చయండినవి. రాముడు, కాముడు, రాముడు, అను :మ్తాటయే . చెవిని _పడ్డుచుండినరి. 

రాజ్య మంతయు “'రానుమ్లుయ్లో మృమ్లినదిశ . je | "నలా. క. 

యల్. 

రామభూతం. వగదళ్లూ ద్రామే ఏ రాజ్యర ప్రభాత... ,., 181.97 [| శి ట్ జై 
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వర్త ములు నకాలమ్ములో,. కురిరఘుచ్చుండినవి:; మము. .స్తుభిక్నముగ్గా.:, ఉండినది. 

నాలుగువర్షముల వారును, నారి. వారి పనులు .డరువుకొనుచు, _అమాయలు లెక, 
aw స We 
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"ఢోక పదమును," క ర్వ వదమును;" “” తయుర్వ్యద్దిళఠమును; "రాజులకు" 'యకర 
మును అగు, వాల్మీకి మహర్షి దోర క్షమైనః. యో; ఆదికావ్యమును చదివినను, వినినను 

సమ_స్హ పాతకములూ నశీంపగలవు.. “పుతులు-”కోరువారికి'. పు తులు కలుగుదురు. 

ధనము క రువారిక ధనమ్మునల అభించున్ను. రాజ్ఞుల్లు వ యుద్ధమున విజయము కలు 

వ్. 

లగు సత్సుశులు కలుగుదురు. 

శ్రీరామవిజయమును కీ రంచు క రామాయణమును వినువారికి దీర్హాయువు 

కలుగును, (శద్దతో విన్న వారికి కష్టములు తీ తొలగిపోవును, దూరచేశములకు వెళ్ళిన 

బంధువులను కలిసికొందురు. కోరిన కొ, రిక్ష.ల్లన్ని యు (శ్రీరాముని అను్ముగహమువలన 

ఫలించును. దేవతలు పీతి పొందు రురు, - గృహావినాయకులు శమింతురు. రాజులు 

భూమండలమును జయింపగలరు. స్రీలు: వత్రవతు లగుదురు. 

రామాయణనును పూజించినను, “వద్దిఫినను సర్వపాపములును నకించును, 

నారాయణుడును, ఆదిదేవుడును అయిన, శేరాము ముడు సంతోపించును. పఠితలకును 
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[శోతలకును కుటుంబ వృద్దియు, ధనధాన్య వృద్దియు కలుగును. సుఖము లభించును. 
కోరిన కార్యము ఫలించును. సోదరభావము వృద్దియగును. తేజస్సు చెంపొందును. 

కుటుంబ వృద్ధిం ధనధాన్య వృద్ధిం | స్రియశ్చ ముఖ్యా స్పుఖము త్రమం చ 

(శ్రుత్వా శుభం కౌవ్యమిదం మహార్థం । ప్రాప్నోతి సర్వాన్ భువి చార్గసిద్ధిమ, 1981.11 

ఆయుష్య మారోగ్యకరం యశస్యం 4 సౌ భాతృకం బుద్ధికరం సుఖం చ 

(శ్రోత వ్య మేత న్నియ మేన సద్భి | రాభ్యాన మోజస్కర మృద్ధికా మైః. 181.115 

ఇది పూర్వము [పవర్షిల్లిన చరితము. మీకు మంగళ మగునుగాక ! అందరును 

[శద్దతో చదువుదురుగాక ! విష్తుబేవుని మాహాత్మ రము వర్షిల్లును గాక..! 
a) £9 0౧౧ | 

ఏవ మేత త్పురావృ త్త మాభ్యానం భ(ద్రమస్తు వః 

(ప్రవ్యాహరత వి|సబ్దం బలం విషోః (ప్రవర్షతామ్, 131.116 
ధ ణ ధ 

మన కందరకును సీతారాముల [(పసాదము కలుగునుగాక |! 

శ్రీరామచంద్ర (శిత పారిజాత £ | సమస్త స స్త కల్యాణ గుణా భీరామ: 

సీత్రాముఖాంథధోరుహా చంచరీకో | నిరంతరం మంగళ మాతనోతు, 

స్వస్తి (పజాభ్యః పరిపాలయంతాం | న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహీశాః 

గో బ్రాహ్మబేభ్య శుభమస్తు నిత్యం | లోకాస్సమ స్తా స్పుఖినో భవంతు, 

కాలే వర్గతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ । దేళోఒయం కోభరపితో బ్రాహ్మణా స్పంతు నిర్భయాః | 

'అపృత్రాః పక్తిణ స్సంతు పుత్రిణ స్సంతు పొత్రిణః 1 అధనా స్పధనా స్పంతు జీవంతు శరదాం శతమ్. 

రామాయ రామభద్రాయ రామచం(దాయ వేధసే 

రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాఃపతయే నమః. 

మంగళం కోసలేం|దాయ మహనీయ గుణాబ్బయే 

చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళమ్. 

ఓం తత్సత్, 



(శీ రామాయ నమః 
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| అల్ల ఆదిత్యహృదయము 

తతో యుద్దపర్నిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితమ్ 
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుదాయ సముపసితమ్ 

“టి ధి 6 

దైవతై శ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణమ్ 
ఉపాగమ్యా[బవదీదామ మగస్తోో భగవానృషిః 

రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం 
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిస్యసి 

ఆదిత్యహృదయం పుణ్యం సర్వ్యశతు వినాశనం 

జయావహాం జ పేన్నిత్య మక్షయ్యం పరమం శివమ్ 

సర్యమం గళ్ల మాంగల్యం సర్వపాప (ప్రణాశనమ్ 

చింతా శోక ప్రశమన మాయుర్వర్థన ముత్తమమ్ 

రశ్మిమంతం సముద్యా స్తం దేవాసుర నమస్క్మతమ్ 

పూజయస్వ వివస్వంత౦ భాస్కరం భువనేశ్వరమ్ 

సర్వ దేవాత్మకో "హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః 

ఏష దేవాసుర గణా ల్లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః 

ఏష (బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః [ప్రజాపతిః 

మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాంపతిః 

పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః 
వాయు ర్జహ్నాః (ప్రజా పాణ బుతుక రా (పభాకరః 

ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభ స్టిమాన్ 

సువర్రసదృశో భానుః స్వర్లరేతా దివాకరః 
(7) E3 

హారిదశ్వ:ః సహ [స్రార్చీః స _ప్పస ప్రిర్మరీచిమాన్ 

తిమిరోన్మథనః, శంభు స్త్వష్టా రాండ అంశుమాన్ 
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హిరణ్యగర్భః శిశిర _స్టపనో భాస్కరో, రవిః 

అగ్నిగర్భోఒదితేః పుత్రః శంఖః శిశిర నాశనః 

2s షి చి i an చు? న 

వ్యోమ్మ్లాథస్థ స్త మోదీ 'బుగ్యజు$సామపారర జు. 
ఘనవృష్టిరపాం మిత్రం ఎంధ్యవీథీన్లవంగమః 

ఆత పీ "మండల్ మ్యష్యః వంగళః సర్హకాపపః 

కవిర్విశోకప మహాతేజా! గ్ర “కక! “సర్వభవోద ఫవిః 

నక్షత్ర[గ్రపా శారా దోవ వ్యద్రహా “సిళ్వభావనం వ. 

తేజసామపీ' తేజస్వీ" ద్వాదశాత్య న్నమోజస్తు శే. 

నమ! పోర్యాయ గిరయే. 'కోమాయాగ్రమే నమః, | 
జ్యోతిర్ణణానార పత మ దినౌధిపత యే నమః ' 

జయాయ “జయమభ్ద్రాయ హార్యశ్వాయ ; "నమో సమ? 

నమా"*నేమ?' సహ(సాంళో' ఆదిత్యాయ సమో వ్? 
శి Mar 

ar 

నమ ఉగయ 'వీరాయిసారోంగాయ చమూ “నమః? ' 

నమః పద్య ప్రబో ఢా యుమారాండా య" నమో నమక 

(ది 'హ్మేశా నాచుస్టతేశాయ నూర్యాయోదిత్యవర్చసే 

భాస్వతే 'సర్వభతాయ: రాదాయ వపు షే నమః 

త మోఘ్నాయః 'పమమ్నా'య న (తుమ్నూయామీతాత్మ నే 

కృత ఘ్నఘ్నాయ: 'కేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః 

త్ర ప్పచామీకరాభాయ.- వ హ్నయే విశ్వకర్మణే ౮ 

నమ,న్తమో౬ఒభినిఘ్నాయ. రవయే లోకోసొ శ . న. 

నాశయత్యేష వ వే .భూతర “త దేవ సృజతి ప్రభుః 

పాయజే్యష.. హత్యన వర్షత్యేష, గభస్తిభిః “= ( 

ఏష సుప్తేషు'జాగర్తి: భూతేషు వరినిష్టితట . ౨౫ 

ఏష ఏవాగ్నిహో శ్రర: చ ఫలం చై వాగ్నిహోత్రిణామ్ 

వేదాశ్చ క్రతవశ్ష్యైన క్రతూనోం ఫలమేవ చ... 
యాని కృత్యావి లోకేషు.సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః 

ఏనమాపత్సు కృషచ్చేషు కాంతారేషు భయేషు చ 

కీర్తయన్ పురుషః కళ్చి న్నావసీదతి రాఘవ 



a 

పూజయ సె న మేకా(గో దేవదేవం జగత్సతిమ్ ' 

ఎత త్తింగుణితం జపా యు గ్ధేషు విజయిష్యసి 

అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి 

ఏవముకాా తదాగప్తో జగామ చ యథాగతమ్ 

ఏతచ్రుత్వా మహాతేజా నష్టళోకోఒభవ త్తదా 
ఢధారయామాన సుప్రీతో రాఘవః ప్రయకాత్మవాన్ 

ఆదిత్యం (పేక్య జపా తు పరం హార మవా పవాన్ 
కక భో ఎనీ 

(త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ 

రావణం యేక్య హృృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ 

సర్వయత్నేవ మహతా వచే తస్య ధృతోఒభవత్ 

అథ రవిరవద న్నిరీక్య రామం 

ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః . 
నిశిచరవతి పంక్షయం విదిత్వా 

సురగణమధ్యగతో వచ_స్థ్వరేతి. 

ఇత్యార్షే (శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే చతుర్వింశతి సహ(సికాయాం సంమోా తాయాం 
యుద్ధకాండే ఆదిత్యహృదయంనామ సపో త్తరశతతమః సర్గః, 
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(బహ్మకృత రావుస్తవను 

తతో హి దుర్మనా రామః (శ్రుత్వైవ వదతాం గిరః 

దధ్యా ముహూర్తం ధర్యాత్మా బాష్పవ్యాకుల లోచనః 

తతో వె శవణోరాజా యమళ్చామిత్రకర్శనః 

సహసాకో మహేంద్రశ్చ నరుణశ్చ పరంతపః 

షడర్హనయనః శ్రీమాకా నుహోదేవో పృషధ్యజః 

కర్తా సర్వస్య లోకస్య (బ్రహ్మా (బబ్రహ్మవిదాం నర; 

ఏతే సర్వే సమాగమ్య విమానై* సూర్య/సన్నిభై ః 
ఆగమ్య నగరీం లంకొ మభిజగ్ముశ్చ రాఘవమ్ 

తతః సహసాభరణా ౯ ప్రగృహ్య విపులాకా భుజాకా 

అ|బవం ప్రీదశ శేషా (ప్రాంజలిం రాఘవం స్థితమ్ 

సర్వస్య లోకస్య (శ్రేహో జ్రానవతాం వరః 
6 కో 

సే కథం సీతాం పతంతీం హవ్యవాహనే 

కథం దేవగణ శేష మాత్మానం నావబుధ్యసే 
© 

బుతధామా వసుః పూర్వం వసూనాం త్వం (ప్రజాపతిః 

తయాణాం త్వం హి లోకానా మాదికరా స్వయం ప్రభుః 
శి క్ అంటీ 

రుద్రాణా. మష్టమారుద్రః సాధ్యానామసి పంచమః 

అశ్వినౌ చాపి జే కరౌ చంద్రసూర్యా చ చక్షుషీ 
| {3 

అంతే చాదొ చ లోకానాం దృశ్యసే త్వం పరంతప 

ఉపేకసేచ వై దేహీం మానుషః [పొకృతో యథా 

ఇత్యుకో లోకపాలై స్తెః స్వామీ లోకస్య రాఘవః 
అబ్రవీ త్రి దశ (శేష్టా౯ రామో ధర్మభృతాం వరః 

ఆత్మానం మానుషం మన్యే రామం దశరథాత్మజం 

యోఒహ౦ యస్య యతశ్చాహం భగవాం స్తద్పవీతు మే 
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wt తరణ 1 చే రా ప | సత శసరా రక క్రమం 

భవాన్నాశూయ ఖో దేవ క నశ్రీ మాం. 'శ్చ కౌ యుధో; “విభుః 
నచ ర wee. 85 స: Et పనా 0 ఏకశ్చుంగో సరా న్ద్వం భూత మ న్న 

లోకానాం కం Pa కేన. కృతరుఖః 

x “os 5 WHITES శయ gan om శార్దధన్న్వా.'హృషీ కేళ్లః పురుష పురుషోత్తమ కున 
i | న hn ra . ut a అద జా క ల అజిత 8 ఇడ్గ్డధ్యు ద్విష్షుః కృష్ణకి వు దృిహధృ లక" 

సేనాన్సీ రా) మణీశ్చ త్వం, బుద్ది! స సత్వం .తఉభఘా-దమః 
బా! 

వ్రభవశ్చాప్యయళ్ళ త్వ;ముపేంద్రో మధుసూదనః. 

క. ఇ౮(ద్రకర్మా. మః మేంద్ర- స్ట §2: వద్యనాభో. రకా ంత-క కృత్ 

శరణ్యం :శర్రణరా చ ఇ్యామాప్త్టి వ్యామహ ర్షయజ 

తతో, 
సప్తాస్రళ్ళంగో ;;వేదాత్మా శలజిహ్వా ముహర్షభః 2.3. 
కం ఈతూతావు “హ్ స శోక్షొన్నా మ్లోదికర్తా "'న్వయరావ్రభుః 

సిద్ధానామ ఏపీ సొధ్యానా. మాశ్రయళ్చాసి పూర్వజః 
ల గ్ me 

"కల "యద స్థం" వేషట్కారే “క్షపమౌంకారః " సరోంత వజ. 
ఇత స్ సే! సళ tye 

స ia 
om We . me a అ wu చూలు 

we 

ప్రభవం సనం వా శేన వమ? క్రో భపానితి 

దృశ్య సె సర్వభూ తే తెషు (బాహ్మ న షు 

దిక్ సర్వాసు గగనే పర్వతేషు వ వనేమ చ చ 
అధ అఘ్యు గక శ 1 అద అధ సహ స్రచరణః శ్రీమాం శత 4ర్గః సహ 

త్వం ధారయసి భూతాని వసుధాం చ సపర్వతాష్ 

అంతో పృధివ్యాః సలిలే దృశ్య సే త్వం మహోరగః 

(తీన్లోకాన్ ధారయన్ రామ డేవగంధర్వదానవాన్ 
అహం తే హృదయం రామ జిహ్వా దేవీ సరస్వతీ 

దేవా గాశ్రేమ రోమాణి నిర్మితా బ్రహ్మణా ప్రభో 

నిమేషే స్తే భవేద్రాత్రీ రున్మేషస్తే భవే ద్దివా 

సంస్కారాప్లా సీఒ౬భవన్ వేదాన తద స స్తే తయా వినా 

జగతీ సర్వం శరీరం తే సైర్యం శే తె వసుధాతలం 



౬ 

అగ్నిః కోపః ప్రసాద స్తే సోమః శ్రీవత్సలక్షణ 

త్వయా లోకొౌస్ర్రయః (కాంతాః పురా స్వైర్విక్రమై త్రీఖీః 

మహం దశ్చ కృతోరాజా బలిం బద్ధ్వా మహాసురం 

సీతాలక్మీ ర్భవాన్ విష్ణు ర్రేవః కృష్ణః ప్రజాపతిః 

వఢార్థం రావణ స్యేహ ప్రవిహ్షో మానుషీం తనుష్ 

తదిదం నః కృత ంకౌర్యం త్యయొ ధర్మభృతాం వర 

నిహతో రావణో రామ (ప్రహృష్టో దిన మాక్రమ 
అమోఘం బలవీర్యం కే అమోఘ స్తే పరాక్రమః 

“అమోఘం దర్శనం రామ నచ మోఘః స్తవ స్తవ 

అమోఘాస్తే భవిష్యంతి భ క్రిమంతశ్చ యే నరాః 

యే తాం దేవం (ధువం భకాః పురాణం పురుషోత్తమం 

ప్రాప్నువంతి సదా కామా నిహతలోశే సపర్మతచ 

ఇమ మార్గం స్తవం నిత్య మితిహాసం పురాతనమ్ 

యే నరాః “క్రి ర్రయష్యంతి నాస్తి తేషాం పరాభవః ' 

ఇత్యార్డే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మీకీయే ఆదికావ్యే చతుర్వింశతిసహస్రికాయాం సంహితాయాం 

యున్ధకాండే (బ్రహ్మకృత రామ_స్తవోనామ వింశత్యు త్రరశతత మః సర్గః, 




